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Місія налаштована на подальшу роботу 
ВІДГОМІН. Підрив авто-

мобіля Спеціальної моніто-
рингової місії ОБСЄ на тим-
часово окупованій части-
ні Луганщини кваліфікува-
ли як теракт. Цієї неділі ав-
томобіль патруля місії ОБСЄ 
підірвався на протитанковій 
міні. Сталося це в районі се-
ла Пришиб. Загинув один 
спостерігач місії ОБСЄ, гро-
мадянин США. Ще двоє гро-
мадян Німеччини й Чехії за-
знали поранень.

Перший заступник голо-
ви Спеціальної моніторин-
гової місії ОБСЄ в Украї-
ні Александр Хуг на прес-

конференції в Києві нагадав: 
згідно з меморандумом від 
19 вересня 2014 року, підпи-
саним Тристоронньою кон-
тактною групою, забороне-
но встановлення мінно-ви-
бухових інженерних заго-
роджень біля кордону зо-
ни безпеки й передбачено 
зобов’язання зняти раніше 
встановлені міни. Тож доро-
га, якою прямував патруль, 
повідомляє УНІАН, мала 
бути вільною від вибухових 
пристроїв. 

Попри все, Александр Хуг 
запевнив: «Ми налаштовані 
рішуче щодо реалізації на-

шого мандата. Ми вживаємо 
всіх заходів, щоб патрулі в 
цьому районі пересувалися 
безпечно. Подальші дії зале-
жать від результатів оцінки 
ризиків».

«Повне виконання мін-
ських домовленостей зали-
шається основою для стало-
го рішення, яке поважає су-
веренітет і територіальну ці-
лісність України. Європей-
ський Союз продовжувати-
ме підтримувати важливу 
роботу ОБСЄ та її Спеціаль-
ної моніторингової місії, якій 
повинен бути наданий по-
вний, безпечний та безпере-

шкодний доступ до всіх ра-
йонів, охоплених конфлік-
том, з безпекою для спосте-
рігачів, яка має вирішаль-
не значення», — так на інци-
дент відреагувала високий 
представник Європейського 
Союзу з питань зовнішньої 
політики та політики безпе-
ки Федеріка Могеріні після 
спілкування з Генеральним 
секретарем ОБСЄ Ламберто 
Заньєром. 

Водночас європейський 
дипломат запевнила, що ЄС 
і далі надаватиме підтрим-
ку в розмінуванні територій 
Донбасу.

Голова Представництва ЄС в Україні про стурбованість 
світового співтовариства агресивною політикою РФ
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Директор Інституту свинарства  
і агропромислового виробництва 
НААН Василь Волощук:
«Українська свинина 
краща за європейську»
Інституту свинарства і агропромислового виробни-

цтва НААН нещодавно виповнилося 85 років. За цей 
час у ньому відбулося багато змін. Але завжди незмін-
ним залишався його статус головної наукової устано-
ви у своїй галузі. Про те, як колектив інституту справ-
ляється з викликами сьогодення, розповідає його ди-
ректор заслужений працівник науки і техніки України  
Василь ВОЛОЩУК.

УК  Василю Михайловичу, ви вже шостий рік очолюєте 
інститут. Що вдалося зробити за цей час?
— Насамперед привести до ладу інститутську будівлю 
й укомплектувати наші лабораторії, закупивши на по-
забюджетні кошти нове обладнання. Усе це робили для 
того, щоб наші дослідження були досконалішими. А ще 
важливо було не допустити плинності інститутських ка-
дрів — нас залишили тільки ті, хто знайшов роботу з 
більшою зарплатою. Це нормально: люди шукають, де 
краще. Таким не заважаю і кажу: поліпшиться ситуація 
— повертайтеся.

УК Скільки у розпорядженні інституту дослідних гос-
подарств?
— Експериментальна база «Надія», імені Декабристів, 
«Степне», «9 січня» та Полтавська державна сільсько-
господарська дослідна станція імені М. І. Вавилова. За-
галом це 14 тисяч гектарів землі. Усю її використовує-
мо ефективно. Частина землі — під дослідами, на решті 
орних земель вирощуємо кормові культури і насіння, 
яке дає кошти інституту. Наші господарства успішно за-
ймаються тваринництвом. Великої рогатої худоби утри-
муємо майже 5 тисяч голів, 1,5 тисячі з них — ді-
йна череда. Від корови надоюють у середньому 7 
тисяч кілограмів молока.
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ЦИТАТА ДНЯ

Г’Ю МІНГАРЕЛЛІ: 

ЦИФРА ДНЯ

89,3 тис. тонн 
хліба вироблено в березні 2017 року.  

Це на 10,6% більше, 
ніж у лютому

«Росія сьогодні
є основним 

стратегічним 
викликом для всіх нас, 

вона є загрозою  
в Чорноморському 

регіоні».

Хто вимостить 
стежку на Говерлу?

ХРАНИТЕЛІ ПАМ’ЯТІ

З початку бойових дій на 
Донбасі понад 50 тисяч 
наших співвітчизників 
отримали нагороди  
від громадськості

 
Як у південних областях  
та Карпатському  
регіоні долали  
наслідки циклону  
і весняного снігу

НЕГОДА

СКАРБИ. Високогірні ліси над Прутом  
треба невідкладно заповідати
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Біленький Олексій Юрійович, 07.08.1965 р.н., проживає: 
м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 5, кв. 10, відповідно до 
вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 
28 квітня 2017 року о 10-00 год. в Національне антикоруп-
ційне бюро України за адресою: м. Київ, вул. Сурикова, буд. 
3 до детектива Національного бюро Слоневського М. М. 
(тел. 044-246-30-45) для участі у допиті як підозрюваного 
та участі в інших процесуальних діях у кримінальному про-
вадженні №52017000000000016 від 04.01.2017.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрювана Никитіна Ірина Петрівна, 17.05.1968 р.н., РНОКПП 2497415287, яка про-
живає за адресою: м. Донецьк, проспект Дзержинського, 67/11, зареєстрована за адре-
сою: Донецька область, м. Макіївка, квартал Залізничний, буд. 1, на підставі ст.ст. 297-5, 
133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 29 квітня 2017 року до каб. 308 СВ УСБУ 
в Донецькій області, до старшого слідчого в ОВС Велічка Д.В. за адресою: Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд. 33, для вручення Вам процесуальних 
документів при здійсненні спеціального досудового розслідування, ознайомлення з мате-
ріалами кримінального провадження, отримання обвинувального акта та реєстру матері-
алів при здійсненні спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№22017050000000125 від 27.03.2017 за ч.2 ст.258-5 КК України. У разі неприбуття на ви-
клик або ухилення від явки на виклик настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Шепелева 
Олександра Олександровича, 04.07.1970 року народження, зареєстрованого 
в м. Донецьк, проспект Комсомольський, 17, кв. 37, проживаючого в м. Ки-
їв, вул. Панфіловців, 27, в підготовче судове засідання за обвинувальним ак-
том у кримінальному провадженні № 42014100000000771 за ч. 2 ст. 369, ч. 3  
ст. 369, ч. 2 ст. 393 КК України на 11.00 годину 3 травня 2017 року в приміщенні 
суду на пр. Маяковського, 5-В в м. Києві, кабінет № 7, під головуванням судді  
Бабайлової Л. М. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт, 
або інший документ, що посвідчує особу. У разі неявки обвинуваченого в суд 
дане оголошення вважається належним повідомленням і розгляд справи 
можливий за процедурою спеціального судового провадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Кітайцеву Юрію Олександровичу, 31.01.1983 р.н., за-

реєстрованому за адресою: Луганська обл., м. Луганськ, вул. Цимлянська,      
буд. 15, кв. 297 відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно 
з’явитися 28.04.2017 о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу Управління СБ Укра-
їни в Луганській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк,                
пр-т Космонавтів, 18, до слідчого слідчого відділу Управління СБ України в 
Луганській області Кузьменка О. В., для відкриття та надання доступу до ма-
теріалів кримінального провадження, а також проведення інших процесуаль-
них дій у кримінальному провадженні № 22016130000000300.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Подоброму Віталію Віталійовичу, 03.01.1978 р.н., зареє-

строваному за адресою: Луганська обл., м. Луганськ, кв. Волкова, буд. 20-а, 
кв. 105 відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 
28.04.2017 о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу Управління СБ України в Лу-
ганській області за адресою: Луганська область,  м. Сєвєродонецьк, пр-т Кос-
монавтів, 18, до слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Луган-
ській області Кузьменка О. В., для відкриття та надання доступу до матері-
алів кримінального провадження, а також проведення інших процесуальних 
дій у кримінальному провадженні № 22017130000000056.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Чайкіну Дмитру Сергійовичочу, 30.09.1979 р.н, зареєстро-

ваному за адресою: Луганська обл., м. Луганськ, вул. Радянська, буд. 64, 
кв.38, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 
28.04.2017 о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу Управління СБ України в Лу-
ганській області за адресою: Луганська область,  м. Сєвєродонецьк, пр-т Кос-
монавтів, 18, до старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в 
Луганській області Литвина В. С., для відкриття та надання доступу до матері-
алів кримінального провадження, а також проведення інших процесуальних 
дій у кримінальному провадженні № 22017130000000047.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Лянцеву Андрію Вікторовичу, 24.05.1970 р.н., зареєстро-

ваному за адресою: Луганська обл., м. Луганськ, вул. Революційна, буд. 
23, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 
28.04.2017 о 10 год. 00 хв.  до слідчого відділу Управління СБ України в Лу-
ганській області за адресою: Луганська область,  м. Сєвєродонецьк, пр-т Кос-
монавтів, 18, до слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Луган-
ській області Кузьменка О. В., для відкриття та надання доступу до матері-
алів кримінального провадження, а також проведення інших процесуальних 
дій у кримінальному провадженні № 22017130000000054.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваній Пушкарській Марині Ігорівні 04.08.1982 р.н., зареєстрованій 

за адресою: м. Луганськ, кварт. Жукова, буд. 12, кв. 83, відповідно до вимог 
ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 28.04.2017 року о 10 год. 00 
хв.  до слідчого відділу Управління СБ України  в Луганській області за адре-
сою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18 , до слідчо-
го слідчого відділу Управління СБ України у Луганській області Шеренгова 
Н. В., для відкриття та надання доступу до матеріалів кримінального прова-
дження, а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні № 2201713000000046.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Акімову Олегу Костянтиновичу, 15.09.1981 року на-

родження, уродженцю м. Луганськ, що мешкає за адресою: м. Луганськ,  
кв. Степний, буд. 4, кв. 21, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК Украї-
ни необхідно з’явитися 28.04.2017 о 12 год. 00 хв. до слідчого відділу Управ-
ління СБ України в Луганській області за адресою: Луганська область, м. Сє-
вєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до старшого слідчого слідчого відді-
лу Управління СБ України в Луганській області Ткаченка Т. С., для відкрит-
тя та надання доступу до матеріалів кримінального провадження, а та-
кож проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№22017130000000048.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 19 квітня 2017 р. № 281 
Київ

Про утворення Міжвідомчої комісії  
з питань відступу України від зобов’язань 
за Міжнародним пактом про громадянські 
і політичні права та Конвенцією про захист 

прав людини і основоположних свобод
З метою вирішення питань, пов’язаних із відступом України від зобов’язань 

за Міжнародним пактом про громадянські і політичні права та Конвенцією 
про захист прав людини і основоположних свобод, Кабінет Міністрів України  
ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Утворити Міжвідомчу комісію з питань відступу України від зобов’язань за 
Міжнародним пактом про громадянські і політичні права та Конвенцією про за-
хист прав людини і основоположних свобод у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з питань відступу України 
від зобов’язань за Міжнародним пактом про громадянські і політичні права та 
Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, що додається.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Додаток 
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 19 квітня 2017 р. № 281

СКЛАД 
Міжвідомчої комісії з питань відступу України від зобов’язань  
за Міжнародним пактом про  громадянські і політичні права  

та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод
Віце-прем’єр-міністр України, голова Комісії
Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини, за-

ступник голови Комісії
Заступник Міністра закордонних справ, заступник голови Комісії
Заступник Міністра юстиції з питань європейської інтеграції, секретар Комісії
Заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутріш-

ньо переміщених осіб
Заступник Міністра внутрішніх справ
Заступник Голови Національної поліції
Заступник Міністра соціальної політики
Заступник Міністра оборони з питань європейської інтеграції
Заступник начальника Генерального Штабу Збройних Сил (за згодою)
Заступник Голови СБУ (за згодою)
Начальник штабу — заступник керівника Антитерористичного центру при 

СБУ (за згодою)
Заступник Голови Держспецзв’язку
Заступник Голови Служби зовнішньої розвідки (за згодою)
Заступник Генерального прокурора України (за згодою)
Заступник Голови Держприкордонслужби
Член Комітету Верховної Ради України у закордонних справах (за згодою)

Оболонський районний суд м. Києва викликає Чевгал Леонтія Володи-
мировича, останнє відоме місце проживання: пр. Героїв Сталінграда, 7-б,  
кв. 14, м. Київ, як відповідач по цивільній справі за позовом Соболев-
ської Б. до Чевгал Л. В. про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 03.05.2017 р. о 14.15 год. в приміщен-
ні Оболонського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. 
Тимошенка, 2 є, каб. 19.

Суддя А. В. Шевчук

Бериславський районний суд Херсонської області викликає як відпо-
відача Шарая Наталю Іванівну, 13.04.1985 року народження, по цивіль-
ній справі про позбавлення батьківських прав. Слухання справи при-
значено на 27.04.2017 року о 09.00 год. в приміщенні Бериславсько-
го районного суду за адресою: м. Берислав, Херсонської області, вул. 
Центральна, 249. тел. (05546) 7-37-57. У разі неявки в судове засідання 
справа буде розглянута за вашої відсутності.

Суддя Волошин P. P.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка До-
нецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу №233/1141/17 за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Войло Н.С. про стягнення заборгованості.

Відповідач у справі — Войло Наталія Сергіївна, 14.03.1984 р.н., останнє відоме міс-
це проживання: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Дорожня, буд. 42, кв. 47, ви-
кликається до суду на 08 год. 15 хв. 28 квітня 2017 року (корп. №2, каб. №21), для учас-
ті у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. В. Каліуш

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Мірошниченку Денису Миколайовичу, 08.12.1987 року наро-

дження, уродженцю м. Луганськ, що мешкає за адресою: м. Луганськ, вул. Печер-
ська, буд. 6, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 
28.04.2017 о 12 год. 00 хв. до слідчого відділу Управління СБ України в Луганській 
області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, 
до старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області 
Ткаченка Т. С., для відкриття та надання доступу до матеріалів кримінального прова-
дження, а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№22017130000000049.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Лященку Вадиму Анатолійовичу, 27.08.1978 року народження, 

уродженцю м. Луганськ, що мешкає за адресою: м. Луганськ, кв. Героїв Сталін-
граду 5/62, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 
28.04.2017 о 10 год. до слідчого відділу Управління СБ України в Луганській об-
ласті за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до 
слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області Тивонюка 
Р. А., для відкриття та надання доступу до матеріалів кримінального проваджен-
ня, а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№22017130000000050.

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької області викликає до су-
ду Скворцову Ганну Вікторівну, остання адреса реєстрації якої: Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, пр. Нахімова, 186/70, як відповідача по цивільній спра-
ві за позовом Паламарюка Андрія В’ячеславовича до Скворцової Ганни Ві-
кторівни про встановлення порядку користування автомобілем, розгляд якої 
відбудеться 28.04.2017 р. о 10.00 год. в приміщенні суду за адресою: м. Ма-
ріуполь, пр. Металургів, 31, каб. 10.

У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у його відсутністі.

Суддя О. М. Томілін

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 19 квітня 2017 р. № 281

ПОЛОЖЕННЯ 
про Міжвідомчу комісію з питань відступу України від зобов’язань  

за Міжнародним пактом про громадянські і політичні права та Конвенцією про 
захист прав людини і основоположних свобод

1. Міжвідомча комісія з питань відступу України від зобов’язань за Міжна-
родним пактом про громадянські і політичні права та Конвенцією про захист 
прав людини і основоположних свобод (далі — Комісія) є тимчасовим консуль-
тативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

Комісія провадить свою діяльність на постійній основі до повного припинен-
ня збройної агресії Російської Федерації, виведення усіх незаконних збройних 
формувань, що керуються, контролюються і фінансуються Російською Феде-
рацією, російських окупаційних військ, їх військової техніки з території України, 
відновлення повного контролю України за державним кордоном, відновлення 
конституційного ладу на окупованій території України та в окремих районах До-
нецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тим-
часово не здійснюють своїх повноважень.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а 
також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, 
прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міні-
стрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:
1) розгляд питань, пов’язаних із територіальним застосуванням положень 

щодо відступу України від зобов’язань за Міжнародним пактом про громадян-
ські і політичні права (далі — Пакт) та Конвенцією про захист прав людини і 
основоположних свобод (далі — Конвенція);

2) розгляд актуалізованої інформації про стан безпекової ситуації (ескала-
ція/деескалація ситуації, особливості оперативно-військової ситуації, соціаль-
но-економічні аспекти, застосування законів та нормативно-правових актів, які 
містять положення, що відступають від зобов’язань за Пактом та Конвенцією) 
та ситуації у галузі прав людини в районі проведення антитерористичної опе-
рації.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
1) проводить моніторинг та подає Кабінету Міністрів України пропозиції що-

до внесення змін до переліку населених пунктів, де органи державної влади 
тимчасово не здійснюють своїх повноважень;

2) подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо шляхів забезпечен-
ня дотримання прав людини на території населених пунктів, які перейшли під 
контроль органів державної влади внаслідок їх звільнення;

3) визначає механізм оцінювання рівня дотримання прав людини на терито-
рії населених пунктів, які перейшли під контроль органів державної влади вна-
слідок їх звільнення;

4) проводить аналіз ситуації в районі проведення антитерористичної опера-
ції з метою визначення доцільності розширення/звуження/скасування відступу 
України від окремих зобов’язань за Пактом та Конвенцією;

5) проводить аналіз нормативно-правових актів щодо наявності в них поло-
жень, що відступають від окремих зобов’язань України у сфері прав людини, 
подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до них, визна-
ння їх такими, що втратили чинність, зупинення їх дії тощо, а також у разі потре-
би пропозиції щодо відповідного інформування Генерального Секретаря ООН 
та Генерального Секретаря Ради Європи;

6) проводить аналіз законодавства щодо відсутності у зв’язку із збройною 
агресією Російської Федерації механізмів забезпечення реалізації прав і свобод 
громадян, гарантованих законами та міжнародними договорами України, подає 
Кабінету Міністрів України пропозиції щодо визначення відповідних механізмів.

5. Комісія має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 
організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих ор-
ганів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, уста-
нов та організацій (за погодженням з їх керівниками), незалежних експертів, 
провідних учених, фахівців недержавних організацій (за згодою), представни-
ків міжнародних організацій, народних депутатів України (за згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань по-
стійні або тимчасові робочі групи;

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших за-
ходів.

6. Посадовий склад Комісії затверджується Кабінетом Міністрів України.
До складу Комісії входять голова, заступники голови, члени Комісії. Голо-

вою Комісії є Віце-прем’єр-міністр України, заступниками голови — Урядовий 
уповноважений у справах Європейського суду з прав людини та заступник Мі-
ністра закордонних справ.

7. Для оперативного вирішення актуальних питань, що належать до компе-
тенції Комісії, утворюється робоча група, персональний склад якої затверджу-
ється головою Комісії та робота якої координується секретарем Комісії.

8. Голова Комісії:
організовує роботу Комісії, здійснює керівництво діяльністю Комісії, несе 

персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань;
визначає порядок денний засідань Комісії та регламент її роботи;
затверджує персональний склад Комісії;
вносить пропозиції щодо зміни посадового складу Комісії;
звітує про результати діяльності Комісії перед Кабінетом Міністрів України.
9. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі потреби, але не 

рідше одного разу на квартал, та за погодженням з головою Комісії.
У разі суттєвої зміни території, на яку поширюється відступ від зобов’язань 

за Пактом та Конвенцією, безпекової ситуації в зоні проведення антитерорис-
тичної операції член Комісії має право ініціювати проведення термінового по-
зачергового засідання з метою вирішення питання подання Кабінету Міністрів 
України пропозицій щодо внесення змін до переліку населених пунктів, де орга-
ни державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень.

10. Засідання Комісії веде її голова, а у разі його відсутності — один із за-
ступників голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії забезпечує її се-
кретар.

Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш 
як половина членів Комісії.

11. Порядок денний засідання Комісії формується відповідно до пропозицій 
її членів та схвалюється головою.

12. Комісія на своїх засіданнях розробляє пропозиції та рекомендації з пи-
тань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації Комісії вважаються схваленими, якщо за них 
проголосувала більшість присутніх на її засіданні членів Комісії. 

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на за-
сіданні.

Пропозиції та рекомендації Комісії фіксуються у протоколі засідання, який 
підписується головуючим на засіданні, секретарем та членами Комісії, які при-
сутні на засіданні.

Протокол засідання Комісії в п’ятиденний строк з дня проведення засідання 
надсилається членам Комісії та Кабінету Міністрів України.

Член Комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти 
у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

13. Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані шляхом при-
йняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган вико-
навчої влади відповідно до повноважень.

14. Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснюється Мін’юстом.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Бериславський районний суд Херсонської області викликає як відпові-
дача Акулевську Світлану Анатоліївну, 05.03.1969 року народження, по ци-
вільній справі за позовом Новосад Олега Павловича про розірвання шлюбу. 
Слухання справи призначено на 28.04.2017 року о 09-00 год. в приміщенні 
Бериславського районного суду Херсонської області за адресою: м. Берис-
лав Херсонської області, вул. Центральна, 249, тел. (05546)-7-37-57. У ра-
зі неявки в судове засідання справа буде розглянута за Вашої відсутності. 

Суддя Р. Р. Волошин

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Німетулаєва Сейтумера, 10.06.1952 
року народження (останнє відоме місце проживання: 75560, вул. Петровського, 162, смт Новоолексі-
ївка, Геніченський р-н, Херсонська обл.) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 110 КК України в судове засідання, яке відбудеться 11 травня 2017 р. о 10 год. 30 хв.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільського районного суду  

м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 7, під головуванням судді Отвіновського П. Л.
У разі неявки обвинуваченого до суду, дане оголошення вважається належним повідомленням, а 

кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціально-
го судового провадження.

Втрачений судновий білет 

на моторний човен «КРИМ» 

з номером УКИ-7110,  

виданий на ім’я 

Клепка Віктора Федоровича, 

визнати недійсним.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як відповідачку Черкашину На-
дію Василівну (прож.: м. Сєвєродонецьк Луганської області, вул. Курчатова, 27-а/64) у судове 
засідання з розгляду цивільної справи за позовом Здоровець Лариси Вікторівни до Черкаши-
ної Надії Василівни про усунення перешкод у здійсненні права користування і розпоряджен-
ня квартирою шляхом визнання особи такою, що втратила право користування жилим при-
міщенням, яке відбудеться 10.05.2017 року о 15 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19.

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

Суддя І.О. Юзефович

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Толпиго Валентину Іванівну, 
01.01.1952 року народження, зареєстрована: м. Сімферополь, АР Крим, вул. О.Невського/Річ-
на, 29/11, у підготовче судове засідання за обвинувальним актом у кримінальному провадженні  
№ 4201600000000002847 за ч. 1 ст. 111 КК України на 11.00 годину 22 травня 2017 року в приміщенні 
суду: на пр. Маяковського, 5-В, м. Київ, кабінет № 7, у колегії суддів під головуванням судді Бабайло-
вої Л. М. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвід-
чує особу. У разі неявки обвинуваченої в суд, дане оголошення вважається належним повідомленням 
і розгляд справи можливий за процедурою спеціального судового провадження.

Свідоцтво про право на спадщину 

на житло за адресою: 

проспект Маяковського, буд. 34, 

кв. 198, на ім’я Карпов Михайло 

Петрович, видане 10.07.2013 р. 

вважати втраченим.

Інформаційне повідомлення АТ «УкрСиббанк»
АТ «УкрСиббанк» повідомляє про внесення до ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ ПОЗИ-

ЧАЛЬНИКІВ  АТ «УКРСИББАНК» З МОЖЛИВІСТЮ ВІДКРИТТЯ ТА РОЗРАХУНКОВО-КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КАРТ-
КОВИХ (ПОТОЧНИХ) РАХУНКІВ, опублікованих в газеті «Голос України», № 164 (4414) від 30.08.2008 р., з усіма наступни-
ми змінами та доповненнями (надалі - Правила), наступних змін, а саме:

1. Терміни «Договір-анкета», «Договір», «Кредитний договір» Розділу Правил «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В 
ПРАВИЛАХ» викласти у наступній редакції:

««Договір-анкета/ Індивідуальна угода» - договір, який містить посилання на Правила, який передбачає відкриття карт-
кового рахунку Позичальнику і встановлення на такому рахунку ліміту кредитування та надання Позичальнику Кредитної 
картки, за допомогою якої Позичальник зможе користуватися лімітом кредитування. В розумінні цих Правил Договір-ан-
кета/Індивідуальна угода входить до поняття «Кредитний договір».

 «Договір» – договір, укладений між Банком та Позичальником (в тому числі  Кредитний договір та/або Індивідуальна 
угода щодо відкриття карткового рахунку та надання кредиту/додаткового кредиту в рамках Договору про надання спо-
живчого кредиту з можливістю відкриття карткового рахунку (далі – «Індивідуальна угода»), або Договір – анкета, зая-
ва про відкриття рахунку), який містить посилання на Правила, з усіма додатками до них, а також з цими Правилами.

«Кредитний договір» – будь-який договір, укладений між Банком та Позичальником (в тому числі  Договір про надання 
споживчого кредиту, Договір-анкета та Індивідуальна угода щодо відкриття карткового рахунку та надання кредиту, що 
містить посилання на ці Правила (без додатків).»

2. викласти пункти 7.1.2., 7.1.3. Розділу ІІ даних Правил «Спеціальні умови для Договорів типу Б» у наступній редакції:
«7.1.2. Кредитна картка може бути надана:
 - Позичальникам, з якими вже укладений та обслуговується Кредитний договір на умовах Розділу II цих Правил, у ви-

падку їх позитивної кредитної дисципліни. 
-  Позичальникам, які на момент оформлення Кредитної картки не користувались кредитними послугами Банку, в по-

рядку, передбаченому  Розділом II цих Правил. 
7.1.3.  Кредитна картка надається Позичальникам на підставі Кредитного договору або Кредитного договору та  Індиві-

дуальної  угоди, що укладається в рамках Кредитного договору (далі – Індивідуальна угода) або Повідомлення про надан-
ня додаткового кредиту (далі - Повідомлення), які є невід’ємною частиною Кредитного договору».

3. виключити пункт 7.1.4. Розділу ІІ Правил «Спеціальні умови для Договорів типу Б», змінивши при цьому відповідно 
нумерацію пунктів Підрозділу 7.1. «Загальні умови кредитування з використанням Кредитної картки (за договорами ти-
пу Б)» Розділу ІІ Правил. 

4. викласти пункт 9.1.9. Розділу ІІ Правил «Спеціальні умови для Договорів типу Б» у наступній редакції: 
«9.1.9. З метою надсилання Позичальнику Особистого пароля для першого входу до системи Star 24, в тому числі і піс-

ля його зміни, Банк використовує персональний номер мобільного телефону, що зазначений Позичальником в Кредит-
ному договорі та/або в іншому письмовому документі, наданому Банку (в анкеті, що оформлюється Позичальником при 
зверненні до Банку для отримання кредиту та/або в анкеті, що оформляється Позичальником в рамках індентифікації/ре-
ідентифікації згідно внутрішніх процедур Банку).  

 Позичальник підтверджує, що такий номер є персональним та безпечним для отримання повідомлень, що містять у 
собі конфіденційну інформацію. 

У разі необхідності заміни персонального номеру мобільного телефону на інший або у випадку, якщо такий номер мо-
більного телефону не був зазначений у Кредитному договорі, Позичальник має звернутись до Контакт-центру для отри-
мання інформації щодо порядку заміни або встановлення(надання) персонального номеру мобільного телефону.»

5. викласти пункт 9.2.1.4. Розділу ІІ Правил «Спеціальні умови для Договорів типу Б» у наступній редакції: 
«9.2.1.4. Надсилати повідомлення, та/або надавати інформацію Позичальнику з питань обслуговування Позичальника 

в системі Star24, в тому числі конфіденційну інформацію та інформацію, що містить банківську таємницю, за телефоном,  
що зазначений в Кредитному договорі та/або наданий Позичальником Банку в письмовій формі  (в анкеті, що оформлю-
ється Позичальником при зверненні до Банку для отримання кредиту та/або в анкеті, що оформляється Позичальником 
в рамках ідентифікації/реідентифікації згідно внутрішніх процедур Банку та/або в заяві на зміну засобу ідентифікації або 
при оформленні відповідного запиту в банкоматі Банку, або в іншому договорі/заяві Позичальника, що дає Позичальнику 
право користуватися послугами Банку за допомогою системи Star24) та зафіксованим в системі Банку.»

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офіційному друкованому виданні, а саме: 
25.04.2017 р.

Датою початку дії змін до Правил є 25.04.2017 р.

Заступник Голови Правління – 
Начальник Юридичного департаменту      С. М. Панов

Глобинський районний суд Полтавської обл. (адреса суду: 
39000, Полтавська обл., м. Глобине, вул. Леніна, 149) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

28.04.2017 о 08:10 до Іванова Інна Петрівна (останнє  
відоме місце реєстрації: 39001, Полтавська обл., м. Глоби-
не, вул. Воровського буд. 4, кв. 11) справа № 527/657/17,  
суддя Марущак Р. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за  
його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 
ЦПК України.  З опублікуванням цього оголошення відпо-
відач по справі вважається належним чином повідомленим 
про час, день та місце проведення судового засідання.

Таращанський районний суд Київської обл. (адреса су-
ду: 09500, Київська обл., смт Тараща, вул. Рози Люксембург, 
75) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

28.04.2017 о 09:00 до Мушинський Павло Анатолійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 09511, Київська обл.,  
Таращанський р-н, с. Чернин) справа № 379/450/17, суддя 
Василенко О. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за  
його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 
ЦПК України.   З опублікуванням цього оголошення відпо-
відач по справі вважається належним чином повідомленим 
про час, день та місце проведення судового засідання.

Добровеличківський районний суд Кіровоградської обл. 
(адреса суду: 27000, Кіровоградська обл., смт Добровелич-
ківка, вул. Леніна, 119) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться:

10.05.2017 о 13:00 до Орленко Віталій Юрійович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 27030, Кіровоградська обл., До-
бровеличківський р-н, с. Помічна, вул. Островського, буд. 1а,  
кв. 6) справа № 387/242/17, суддя Майстер І. П.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за  
його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 
ЦПК України. З опублікуванням цього оголошення відпові-
дач по справі вважається належним чином повідомленим 
про час, день та місце проведення судового засідання.

Канівський міськрайонний суд Черкаської обл. (адреса 
суду: 19000, Черкаська обл., м. Канів, вул. Леніна, 88) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

28.04.2017 о 08:15 до Савченко Тимофій Ігорович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 19033, Черкаська обл., Канів-
ський р-н, с. Малий Ржавець, вул. Нижньослобідська, буд. 
16) справа № 697/799/17, суддя Льон Оксана Миколаївна.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за  
його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 
ЦПК України.  З опублікуванням цього оголошення відпо-
відач по справі вважається належним чином повідомленим 
про час, день та місце проведення судового засідання.

Конотопський міськрайонний суд Сумської обл. (адреса 
суду: 41600, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Садова, 8) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

10.05.2017 о 09:00 до Бринь Богдан Васильович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 41600, Сумська обл., м. Коно-
топ, вул. Короленка, буд. 37) справа № 577/1246/17, суддя  
Кравченко В. О.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за  
його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 
ЦПК України.   З опублікуванням цього оголошення відпо-
відач по справі вважається належним чином повідомленим 
про час, день та місце проведення судового засідання.

Великобагачанський районний суд Полтавської обл. 
(адреса суду: 38300, Полтавська обл., смт. Велика Багачка, 
вул. Шевченка, 69) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться:

12.05.2017 о 15:00 до Бакланов Сергій Сергійович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 38315, Полтавська обл., Велико-
багачанський р-н, с. Устивиця) справа № 525/240/17, суддя 
Ячало Ю. І.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за  
його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 
ЦПК України.   З опублікуванням цього оголошення відпо-
відач по справі вважається належним чином повідомленим 
про час, день та місце проведення судового засідання.

Корольовський районний суд м.Житомира (адреса суду: 
10014, Житомирська обл., м. Житомир, Соборний майдан, 
1) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

15.05.2017 о 09:40 до Омельчук Іван Васильович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 10009, Житомирська обл., м. Жи-
томир, пл. Польовий, буд. 12, гурт.) справа № 296/256/17,  
суддя Шалота К. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за  
його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 
ЦПК України.  З опублікуванням цього оголошення відпо-
відач по справі вважається належним чином повідомленим 
про час, день та місце проведення судового засідання.

Кременчуцький районний суд Полтавської обл. (адре-
са суду: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Цюру-
пи, 31) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться:

28.04.2017 о 08:00 до Овсянніков Іван Іванович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 39741, Полтавська обл., Кре-
менчуцький р-н, с. Потоки, вул. Перемоги, буд. 31) справа  
№ 536/326/17, суддя Святська О. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за  
його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 
ЦПК України.  З опублікуванням цього оголошення відпо-
відач по справі вважається належним чином повідомленим 
про час, день та місце проведення судового засідання.

Комсомольський міський суд Полтавської обл. (адреса 
суду: 39800, Полтавська обл., м. Комсомольськ, вул. Гірня-
ків, 17) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться:

04.05.2017 о 09:30 до Митрофанова Наталія Сергіїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 39800, Полтавська 
обл., м. Горішні Плавні, вул. Леніна, буд. 30/9, кв. 1) справа  
№ 534/2231/16-ц, суддя Куц Т. О.

04.05.2017 о 09:00 до Білик Дмитро Борисович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 39800, Полтавська обл., м. Комсомольськ, 
вул. Леніна, буд. 54, кв. 199) справа № 534/2141/16-ц, суддя 
Куц Т. О.

 У разі неявки відповідача у призначений час або непо-
відомлення про причини неявки справа буде розглянута за  
його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 
ЦПК України.  З опублікуванням цього оголошення відпо-
відач по справі вважається належним чином повідомленим 
про час, день та місце проведення судового засідання.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (суддя Палюх Т. Д.) викликає в судове за-
сідання відповідачів — Закрите акціонерне товариство 
«Донецький, комбінат хлібопродуктів № 1», Шевцо-
ва Дмитра Вікторовича по справі №185/9429/17 за зая-
вою Публічного акціонерного товариства «Банк Кредит 
Дніпро» про перегляд заочного рішення Київського ра-
йонного суду м. Донецька від 23.05.2014 року в справі  
№ 2/257/1621/14(257/4840/14-ц).

Останнє місце проживання відповідача: Закрите акці-
онерне товариство «Донецький комбінат хлібопродуктів 
№ 1» — м. Донецьк, 83059, пр. Ілліча, 115, Шевцов Дми-
тро Вікторович — невідомо.

Судове засідання призначене на 10 травня 2017 р. об 
11.00 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 
135, зал № 7.

У разі неявки відповідача в судове засідання справа, 
згідно з вимогами ЦПК України може бути розглянута за 
його відсутністю.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвину-
вачену Бєлоглазову Ірину Костянтинівну, 15.06.1954 ро-
ку народження (останнє відоме місце проживання: АР 
Крим, м. Сімферополь, вул. Більшовицька, 26-Б, кв. 4), у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України 
у підготовче судове засідання, яке відбудеться 17 травня 
2017 року о 10 год. 30 хв.

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

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

У разі неявки обвинуваченої до суду, дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченої в порядку спеціального судового провадження.

Деснянський районний суд м. Києва викликає 
обвинуваченого Шакуро Дмитра Олександрови-
ча, 21.04.1973 року народження, зареєстрованого в  
м. Севастополь, АР Крим по вул. Соловйова, 1, про-
живаючого в м. Севастополь, АР Крим по вул. Коло-
бова, 15, кв. 247, вул. Хрустальова, 167-Б, кв. 40, у під-
готовче судове засідання за обвинувальним актом у 
кримінальному провадженні № 42015161010001139 
за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України на 12.00 годи-
ну 22 травня 2017 року в приміщенні суду: на пр. Ма-
яковського, 5-В, м. Київ, кабінет № 7, у колегії суддів 
під головуванням судді Бабайлової Л. М. Явка до су-
ду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або 
інший документ, що посвідчує особу. У разі неявки 
обвинуваченого в суд, дане оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням і розгляд справи мож-
ливий за процедурою спеціального судового прова-
дження.

Садгірський районний суд м.Чернівці (адреса суду: 58007, Чернівець-
ка обл., м. Чернівці, вул. Хотинська, 3) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться:

28.04.2017 о 09:30 до Тимчишина Альвіна Володимирівна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 58026, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Чудей-
ська, буд. 6, кв. 2) справа № 726/173/17, суддя Мілінчук С. В.

03.05.2017 о 09:00 до Антонович Вікторія Сергіївна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 58025, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. 26 Бакінських Ко-
місарів, буд. 14, кв. 2) справа № 726/397/17, суддя Мілінчук С. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про 
причини неявки 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 судо-
вого засідання.

Сколівський районний суд Львіської області (адреса 
суду: 82600, Львівська обл., м. Сколе, вул. Д. Галиць-
кого, 8) викликає відповідача за позовом ПАТ Акцент-
банк, про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться:

06.06.2017 о 16:05 до Чібітько Іванна Василівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 82630, Львівська обл., 
Сколівський р-н, с. Коростів, вул. Лесі Українки, буд. 
109) справа № 453/1573/16-ц, суддя Ясінський Ю. Є.

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута за його  відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.  З опублікуванням цього ого-
лошення відповідач по справі вважається належним чи-
ном повідомленим про час, день та місце проведення 
судового засідання.

Андрушівський районний суд Житомирської обл. 
(адреса суду: 13400, Житомирська обл., м. Андрушівка, 
вул.Зозуленського,13) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться:

28.04.2017 о 09:30 до Омелькович Олена Василів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 13431, Житомир-
ська обл., Андрушівський р-н, с. Малі Мошківці) справа  
№ 272/112/17, суддя Палазюк В. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута за його  відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.  З опублікуванням цього ого-
лошення відповідач по справі вважається належним чи-
ном повідомленим про час, день та місце проведення 
судового засідання.

Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська 
(адреса суду: 49000, Дніпропетровська обл., Дніпро, 
проспект імені газети «Правда», 84.) викликає відпо-
відача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнен-
ня заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

28.04.2017 о 14:00 до Чебаров Віктор Олексійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 49000, Дніпропетров-
ська обл., м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Батумська, 
буд. 10, кв. 53) справа № 202/1430/17, суддя Волошин 
Є. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута за його  відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.  З опублікуванням цього ого-
лошення відповідач по справі вважається належним чи-
ном повідомленим про час, день та місце проведення 
судового засідання.
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Охтирський міськрайонний суд Сумської обл. (адре-
са суду: 42700, Сумська обл., м. Охтирка, вул. Жовтнева, 
7) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

10.05.2017 об 11:00 до Зозулі Віктора Юрійовича (остан-
нє відоме місце реєстрації: 42700, Сумська обл., м. Охтир-
ка, пров. Дачний буд. 5, кв. 17) справа № 583/689/17,  
суддя Сидоренко Р. В.

10.05.2017 о 10:00 до Соколової Ольги Вікторівни 
(останнє відоме місце реєстрації: 40000, Сумська обл., 
Охтирський р-н, о. Чернеччина, вул. Петровського. буд. 8) 
справа № 583/583/17, суддя Сидоренко Р. В.

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

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

Петропавлівський районний суд Дніпропетровської обл. 
(адреса суду: 52700, Дніпропетровська обл., смт. Петропав-
лівка, вул. Радянська, 74а) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судо-
ве засідання, яке відбудеться:

16.05.2017 о 09:30 до Хуторянська Тетяна Миколаївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 52744, Дніпропетровська 
обл., Петропавлівський р-н, с. Миколаївка, вул.Водяна, буд. 
15) справа № 188/230/17, суддя Ніколаєва І. К.

17.05.2017 о 09:00 до Гоманюк Юлія Миколаївна (останнє 
відоме місце реєстрації: 52744, Дніпропетровська обл., Пе-
тропавлівський р-н, с. Миколаївка, вул. Радянська буд. 25) 
справа № 188/159/17, суддя Ніколаєва І. 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.

Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської 
обл. (адреса суду: 78200, Івано-Франківська обл., м. Коло-
мия, пр-т Грушевського, 29) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться:

28.04.2017 о 09:15 до Перегінчук Михайло Іванович 
(останнє відоме місце реєстрації: 78203, Івано-Франків-
ська обл., м. Коломия, вул. Дятьковецька буд. 20) справа 
№ 346/6269/16-ц, суддя Веселов В. М.

12.05.2017 о 09:30 до Харлап Ольга Євгеніївна (останнє 
відоме місце реєстрації: 78216, Івано-Франківська обл., Ко-
ломийський р-н, с. Верхній Вербіж, вул. Шевченка, буд. 54) 
справа № 346/957/17, суддя Беркещук Б. Б.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за 
його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 
ЦПК України.   З опублікуванням цього оголошення відпо-
відач по справі вважається належним чином повідомленим 
про час, день та місце проведення судового засідання.

Апеляційний суд Дніпропетровської області (адреса суду: 
49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Хар-
ківська, 13) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться:

23.05.2017 о 10:20 до Чудовський Володимир Петро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 49069, Дніпропетров-
ська обл., м. Дніпро, вул. Г. Сталінграда, буд. 14) справа  
№ 203/4377/16-ц, суддя Свистунова О. В.

25.05.2017 об 11:00 до Молчанов Євгеній Валерійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 49130, Дніпропетров-
ська область, місто Дніпро, пр. Миру, буд. 12/207) справа  
№ 202/34858/1322-ц/774/6296/16, суддя Зосименко С. Г.

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.

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської обл. 
(адреса суду: 77300, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. 
Молодіжна,10) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться:

03.05.2017 о 09:20 до Лозанчук Олег Анатолійович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 77301, Івано-Франківська обл.,  
м. Калуш, вул. Загірські Луки буд. 40) справа № 345/885/17, 
суддя Сухарник І. І.

03.05.2017 о 09:40 до Лучко Мар’яна Василівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 77308, Івано-Франківська 
обл., м. Калуш, вул. Коновальця, буд. 16, кв. 18) справа  
№ 345/887/17, суддя Сухарник І. І.

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.

Талалаївський районний суд Чернігівської обл. (адреса 
суду: 17200, Чернігівська обл., смт Талалаївка, вул. Лені-
на, 38) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться:

28.04.2017 об 11:00 до Уманець Олександр Петрович 
(останнє відоме місце реєстрації: 04214, Чернігівська обл., 
Талалаївський р-н, с. Українське) справа № 747/1181/16-ц, 
суддя Тіщенко Л. В.

28.04.2017 о 10:00 до Мартинюк Володимир Петрович 
(останнє відоме місце реєстрації: 17242, Чернігівська обл., 
Талалаївський р-н, с. Поповичка) справа № 747/1221/16-ц, 
суддя Тіщенко Л. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за 
його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 
ЦПК України.  З опублікуванням цього оголошення відпові-
дач по справі вважається належним чином повідомленим 
про час, день та місце проведення судового засідання.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області 
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 
39а) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ «Державний 
ощадний банк України» в особі філії — Донецьке обласне 
управління AT «Ощадбанк» до Паничева Володимира Ігоро-
вича, Паничевої Олени Анатоліївни, Паничева Ігоря Володи-
мировича, Задираки Олександра Олександровича, Солодки 
Тетяни Миколаївни, Калмикової Лілії Володимирівни, Косен-
ко Любові Сергіївни про стягнення заборгованості за кредит-
ними договорами.

Відповідачі:
Паничев Володимир Ігорович, 13.12.1988 р.н., останнє 

місце проживання: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Полу-
панова, 20/10,

Паничева Олена Анатоліївна, 04.04.1970 р.н., останнє міс-
це проживання: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Полупано-
ва, 20/10,

Паничев Ігор Володимирович, іпн: 2558105236, останнє 
місце проживання: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Полу-
панова, 20/10,

Задирака Олександр Олександрович, 1978 р.н., остан-
нє місце проживання: Донецька обл., м. Харцизьк, с. Зуївка, 
вул. Петровського, 10,

Солодка Тетяна Миколаївна, 28.07.1976 р.н., останнє міс-
це проживання: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Краснозна-
менська, 69а/28,

Калмикова Лілія Володимирівна, 28.05.1970 р.н., останнє 
місце проживання: Донецька область, м. Гірне, пров. Клуб-
ний, 25/13,

Косенко Любов Сергіївна, 1983 р.н., останнє місце прожи-
вання: Донецька область, м. Харцизьк вул. 40 років Визво-
лення України, 33/49, викликаються на 11 травня 2017 року о 
10.00 годині до Добропільського міськрайонного суду Доне-
цької області, кабінет № 1, для участі у розгляді справ по суті.

Відповідачам пропонується надати суду письмові пояс-
нення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання, відповідачі 
повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справи 
будуть розглянуті за їхньої відсутності на підставі наявних у 
них даних чи доказів і ухвалені заочні рішення.

Суддя Тітова Т. А.

Попільнянський районний суд Житомирської обл. (адре-
са суду: 13500, Житомирська обл., смт. Попільня, вул.  
Б. Хмельницького, 24) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться:

07.06.2017 об 11:10 до Ялтонська Катерина Миколаївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 13545, Житомирська обл., 
Попільнянський р-н, с. Паволоч, вул. Гатпя, буд. 182) справа 
№ 288/221/17, суддя Сікан В. М.

07.06.2017 об 11:00 до Васильєва Людмила Володими-
рівна (останнє відоме місце реєстрації: 13543, Житомирська 
обл., Попільнянський р-н, с. Андрушки, вул. Заводська, буд. 
42, кв. 5) справа № 288/224/17, суддя Сікан 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.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвину-
ваченого Лукачова Станіслава Олеговича, 04.01.1980 ро-
ку народження (останнє відоме місце проживання: АР 
Крим, м. Сімферополь, вул. О. Невського/Річна, 29/11) у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України 
у підготовче судове засідання, яке відбудеться 17 травня 
2017 року об 11 год. 00 хв.

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

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

У разі неявки обвинуваченою до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Чернігівський районний суд Запорізької облас-
ті викликає в судове засідання, яке відбудеться 04 
травня 2017 року о 09.30 годині в приміщенні Чер-
нігівського районного суду Запорізької області за 
адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул. 
Соборна, буд. 391, Попова Максима Валерійовича, 
зареєстрованого за адресою: Донецька область, м. 
Хрестівка (Кіровське), вул. Шахтарська, 31/25, як від-
повідача по цивільній справі № 329/100/17 за позо-
вом ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі 
філії Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» 
до Попова Максима Валерійовича про стягнення за-
боргованості. У разі неявки на вказане судове засі-
дання, суд розглядатиме справу без вашої участі на 
підставі ст.169 ЦПК України за наявними у справі до-
казами.

Суддя Н. М. Пода

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 
буд. 2) розглядає цивільну справу № 2/243/2057/2017 
за позовом Трусикової Людмили Яківни до Трусико-
ва Сергія Миколайовича про визнання особи такою, 
що втратила право користування житловим примі-
щенням. Відповідач Трусиков Сергій Миколайович, 
26.12.1955 р.н., останнє відоме місце мешкання яко-
го: м. Слов’янськ, Донецької області, вулиця Яросла-
ва Мудрого (Урицького) буд. 9, кв. 73 викликається 
до суду на 23 травня 2017 року на 09 год. 00 хв. для 
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя М. О. Гусинський

Оріхівський районний суд Запорізької області викли-
кає як відповідача Чуйко Володимира Олександрови-
ча, 27.01.1979 року народження, проживає за адресою: 
вул. Щорса, 28, с. Василівка, Амвросіївський район, Доне-
цька область, 87360, у судове засідання по цивільній справі  
№ 323/513/17 (2/323/290/17) за позовом Публічного акціо-
нерного товариства комерційний банк «Правекс-Банк» до 
Чуйко Володимира Олександровича про стягнення заборго-
ваності за договором кредиту під головуванням судді Плечи-
щевої Оксани Валентинівни, кабінет № 12.

Вам необхідно з’явитись у судові засідання 05 травня 
2017 року об 11.30 годині у приміщення суду за адресою: 
Запорізька область, м. Оріхів, вул. Травнева, 23.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва-
жається повідомленим про час та місце розгляду справи та у 
випадку неявки до суду справу може бути розглянуто за йо-
го відсутності на підставі наявних у ній даних чи доказів (по-
становляє заочне рішення) на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. В. Плечищева

Деснянський районний суд м. Києва викли-
кає обвинувачену Радвановську Юлію Анатолі-
ївну, 14.09.1981 року народження, зареєстрова-
ну в м. Сімферополь АР Крим по вул. Хрустальо-
ва, 97, кв. 94, в підготовче судове засідання за об-
винувальним актом у кримінальному проваджен-
ні № 42016000000002846 за ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни на 10.00 годину 22 травня 2017 року в приміщен-
ні суду на пр. Маяковського, 5-В в м. Києві, кабінет  
№ 7, в колегії суддів під головуванням судді Бабай-
лової Л.М. Явка до суду обов’язкова. При собі необ-
хідно мати паспорт або інший документ, що посвід-
чує особу. У разі неявки обвинуваченої в суд дане 
оголошення вважається належним повідомленням і 
розгляд справи можливий за процедурою спеціаль-
ного судового провадження.

Суддя Бабайлова Л. М.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвину-
ваченого Єлісеєва Сергія Станіславовича, 24.10.1961 ро-
ку народження (останнє відоме місце проживання: м. Се-
вастополь, АР Крим, вул. Тараса Шевченка, 17, кв. 15), у 
вчиненні злочинів, передбачених ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 
2 ст. 28 і ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 408, ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст.437 
КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся  19 травня 2017 року об 11 год. 00 хв. Явка до суду є 
обов’язковою! При собі необхідно мати паспорт або до-
кумент, який посвідчує особу.

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

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя С. В. Колегаєва

Костянтинівський міський районний суд Доне-
цької обл. (85110, Донецька обл., м. Костянтинівка, 
пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу 
№ 233/403/17 за позовом Дорошенко Наталії Васи-
лівни до Дорошенко Олександра Володимировича 
про розірвання шлюбу.

Відповідач Дорошенко О.В., 30.10.1980 р.н., ви-
кликається в судове засідання, яке відбудеться в 
приміщенні суду (корп. №1, каб. №9) 03.05.2017р. о 
09.30 год.

Відповідачу пропонується надати до суду письмо-
ві заперечення проти позову та посилання на докази, 
якими вони обґрунтовуються.

У випадку неприбуття в судове засідання відпо-
відач повинен повідомити суд про причини неявки, 
інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя B. C. Мартиненко

В провадженні Красноармійського міськрайонно-
го суду Донецької області (85302, м. Покровськ, вул. 
Європейська, 20) знаходиться кримінальне прова-
дження відносно обвинуваченого Кіпки Володимира 
Анатолійовича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Ухвалою Красноармійського міськрайонного су-
ду Донецької області від 1 березня 2017 року кри-
мінальне провадження за обвинуваченням Кіпки Во-
лодимира Анатолійовича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України здійснюється за відсутності обвинуваченого 
в порядку спеціального судового провадження.

Обвинувачений Кіпка В.А., останнє відоме місце 
проживання: Донецька область, Мар’їнський р-н. с. 
Луганське, вулиця Ушакова, 54, викликається 4 трав-
ня 2017р. о 09 годині 00 хвилин до суду, каб. № 12, 
для участі в підготовчому судовому засіданні.

Суддя І. І. Карабан

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. 
Банкова, 39а) розглядає цивільну справу 227/694/17 
за позовом ПАТ «ДТЄК Донецькобленерго» в інтере-
сах Добропільського РЕМ до Левіщенка Олександра 
Ігоревича про стягнення вартості електроенергії, не 
облікованої внаслідок порушення споживачем пра-
вил користування електроенергією.

Відповідач, Левіщенко Олександр Ігоревич, 
24.11.1983 року народження, викликається на 4 
травня 2017 року о 14.30 годині до Добропільського 
міськрайонного суду, кабінет № 3, для участі у роз-
гляді справи.

Відповідачу пропонується подати письмові пояс-
нення по суті позову та за наявністю заперечення 
проти позову та докази. У випадку неприбуття, він 
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута у його відсутність. 

Суддя Кошля А. О.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області 
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, 39а) 
розглядає цивільну справу 227/878/17 за позовом Патутін-
ської Яни Олександрівни до Патутінського Володимира Ві-
кторовича про надання дозволу на тимчасовий виїзд за кор-
дон неповнолітньої дитини без згоди батька, третя особа — 
Служба у справах дітей Добропільської райдержадміністра-
ції Донецької області. 18 квітня 2017 року Патутінська Яна 
Олександрівна надала до канцелярії суду клопотання про 
відкладення слухання справи у зв’язку з уточненням позо-
вної заяви.

Відповідач, Патутінський Володимир Вікторович, 15 ве-
ресня 1973 року народження, уродженець с. Лісне, м. Антра-
цит Луганської області, викликається на 4 травня 2017 року 
о 14.30 годині до Добропільського міськрайонного суду, ка-
бінет № 3, для участі у розгляді справи. Відповідачу пропону-
ється подати письмові пояснення по суті позову та за наяв-
ністю заперечення проти позову та докази. У випадку непри-
буття, він повинен повідомити суд про причини неявки, інак-
ше справа буде розглянута у його відсутність. 

Суддя Кошля А. О.

Обвинувачений Борщов Андрій Леонідович, 3 жов-
тня 1974 року народження, на підставі ст.ст. 111, 134, 
135, 314, абзацу 5 ч. 3 ст. 323 КПК України виклика-
ється Артемівським міськрайонним судом Донецької 
області для участі в статусі обвинуваченого в підго-
товчому судовому засіданні кримінального прова-
дження №42014050610000027 від 31 липня 2014 ро-
ку за обвинуваченням Борщова Андрія Леонідовича 
у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 
в залі судових засідань приміщення суду за адресою: 
Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5, 3 травня 
2017 року о 10 год. 00 хв. Поважні причини непри-
буття особи на виклик передбачені ст. 138 КПК Укра-
їни. Наслідки неприбуття обвинуваченого за викли-
ком до суду передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Чопик О. П.

Сколівський районний суд Львівської області (адреса су-
ду: 82600, Львівська обл., м. Сколе, вул. Д. Галицького, 8) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся:

31.05.2017 р. о 15.00 год. до Кулакевич Іван Савелійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 82664, Львівська обл., Ско-
лівський р-н, с. Ялинкувате, вул. Л. Українки, буд. 52) справа 
№ 453/1581/16-ц, суддя Ясінський Ю. Є.

12.06.2017 р. о 15.30 год. до Орос Іван Тіберійович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 82631, Львівська обл., Ско-
лівський р-н, с. Козьова) справа № 453/1539/16-ц, суддя  
Ясінський Ю. Є.

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.

Великоновосілківський районний суд Донецької 
області в зв’язку з розглядом цивільної справи 
220/522/17 (провадження 2/220/269/17) за позовом 
Шабінської Лариси Миколаївни до Великоновосіл-
ківської селищної ради Великоновосілківського ра-
йону Донецької області, Стоцького Сергія Андрійо-
вича, Стоцького Анатолія Миколайовича про визна-
ння права власності на спадкове майно повідомляє, 
що судове засідання призначено на 03.05.2017 р. о 
09.00 год. у приміщенні суду за адресою: Донецька 
область, Великоновосілківський район, смт Велика 
Новосілка, вул. Фонтанна, 21. Суддя Якішина О. М. 
Суд викликає як відповідачів: Стоцького Сергія Ан-
дрійовича, Стоцького Анатолія Миколайовича. Явка 
до суду обов’язкова. В разі неявки відповідачів у су-
дове засідання справа буде розглянута за їхньої від-
сутності.

В провадженні Франківського районного суду  
м. Львова перебуває на розгляді цивільна справа 
№ 465/1140/17 (номер провадження 2/465/1471/17) 
за позовом Ванченко Олени Євгенівни до Гапонен-
ко Євгена Вадимовича про позбавлення батьківських 
прав.

В судове засідання викликається сторона як відпо-
відач: Гапоненко Євген Вадимович, зареєстрований 
за адресою: м. Луганськ, вул. 50 років Оборони Лу-
ганська, буд. 6, кв. 20.

Розгляд справи призначено на 12.05.2017 року о 
14 год. 00 хв. у приміщенні Франківського районно-
го суду м. Львова за адресою: м. Львів, вул. Генерала 
Чуприки, 69, каб. 204.

У випадку неявки в судове засідання особи, яка 
бере участь у засіданні, суд розглядає справу на під-
ставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Мартьянова С. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить розгляд ци-
вільної справи за позовом Жукової Тетяни Сергіївни до 
Жукова Олександра Сергійовича про стягнення аліментів 
на утримання неповнолітніх дітей та дружини до досяг-
нення дитиною трирічного віку.

Відповідач у справі: Жуков Олександр Сергійович, 
проживає за адресою: Донецька область, Бахмутський 
район, смт Миронівське, вул. Енергетика, 11, виклика-
ється в судове засідання, призначене на 15 год. 30 хв. 
04.05.2017 р. до суду, каб. № 213, для участі в розгля-
ді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення на 
позов та відповідні докази. У випадку неможливості при-
буття, відповідач повинен повідомити суд про причини 
неявки. За інших обставин розгляд справи відбудеться 
у його відсутність.

Суддя Чопик О. П.
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Івано-Франківський міський суд (адреса суду: 76000, Іва-
но-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальд-
ська, 11) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться:

30.06.2017 о 15:00 до Пліщ Роман Ігорович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 76002, Івано-Франківська обл.,  
м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка буд. 65, кв. 4) справа  
№ 344/15549/16-ц, суддя Пастернак І. А.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за  
його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 
ЦПК України. З опублікуванням цього оголошення відпові-
дач по справі вважається належним чином повідомленим 
про час, день та місце проведення судового засідання.

Комсомольський міський суд Полтавської обл. (адреса 
суду: 39800, Полтавська обл., м. Комсомольськ, вул. Гірня-
ків, 17) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться:

04.05.2017 о 08:30 до Росощик Петро Васильович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 39801, Полтавська обл., м. Горіш-
ні Плавні (Комсомольськ), вул. Строни, буд. 25, гурт. 3) спра-
ва № 534/2107/16-ц, суддя Куц Т. О.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за  
його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 
ЦПК України.  З опублікуванням цього оголошення відпо-
відач по справі вважається належним чином повідомленим 
про час, день та місце проведення судового засідання.

Автозаводський районний суд м.Кременчука (адреса су-
ду: 39614, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Першотрав-
нева, 29/5) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться:

23.05.2017 о 09:15 до Єлізарова Клавдія Павлівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 39600, Полтавська обл., м. Кре-
менчук, вул. Червоних Слідопитів,  буд. 22, кв. 8) справа  
№ 524/959/17, суддя Рибалка Ю. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за  
його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 
ЦПК України. З опублікуванням цього оголошення відпові-
дач по справі вважається належним чином повідомленим 
про час, день та місце проведення судового засідання.

Святошинський районний суд міста Києва (адреса суду: 
03146, м. Київ, вул. Я.Коласа, 27 а) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгова-
ності, у судове засідання, яке відбудеться:

15.05.2017 о 12:00 до Красноухова Світлана Віта-
ліївна (останнє відоме місце реєстрації: 08150, Ки-
ївська обл., м. Боярка, вул. Гоголя, буд. 24) справа  
№ 759/16900/16-ц, суддя Петренко Н. А.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за 
його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 
ЦПК України.  З опублікуванням цього оголошення відпові-
дач по справі вважається належним чином повідомленим 
про час, день та місце проведення судового засідання.

Баранівський районний суд Житомирської обл. (адре-
са суду: 12700, Житомирська обл., смт. Баранівка, вул. Пер-
шотравенська,30) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться:

10.05.2017 о 09:30 до Амплеєва Карина Сергіївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 12716, Житомирська обл., Ба-
ранівський р-н, с. Радулин, вул. Садова,  буд.  2) справа  
№ 273/118/17, суддя Новицький Є. А.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за  
його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 
ЦПК України. З опублікуванням цього оголошення відпові-
дач по справі вважається належним чином повідомленим 
про час, день та місце проведення судового засідання.

Краматорський міський суд Донецької облас-

ті (84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) 

05.05.2017 р. о 09.00 год. розглядає кримінальну 

справу за обвинуваченням Грошевого Романа Воло-

димировича за ст. 258-3 ч. 1 КК України. Явка обви-

нуваченого в судове засідання є обов’язковою.

Суддя Літовка В. В.

Олександрівський районний суд Донецької обл. (адреса 
суду: 84000, Донецька обл., смт. Олександрівка, вул. Шкіль-
на, 1) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться:

29.05.2017 о 16:00 до Зощенко Анатолій Васильович 
(останнє відоме місце реєстрації: 84022, Донецька обл., 
Олександрівський р-н, с. Очеретине, вул. Леніна, буд. 8,  
кв. 7) справа № 240/164/17, суддя Попович І. А.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за  
його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 
ЦПК України.  З опублікуванням цього оголошення відпо-
відач по справі вважається належним чином повідомленим 
про час, день та місце проведення судового засідання.

Краматорський міський суд Донецької області 
(84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинувачен-
ням Талащенка Сергія Олеговича за ч. 1 ст. 258-3,  
ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 262 КК України.

Обвинувачений Талащенко Сергій Олександро-
вич, 25.08.1976 року народження, викликається на 
05 травня 2017 року о 08.30 годині до суду, каб. № 8, 
для участі у підготовчому судовому засіданні.

У випадку неприбуття, обвинувачений повинен по-
відомити суд про поважність причини неявки.

Суддя Пікалова Н. М.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, 
Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) 
розглядає доручення Ленінського районного суду м. Саран-
ска Республіки Мордова про вручення позовної заяви Гудко-
ва Дениса Вікторовича до Кравченко Ольги Вікторівни про 
визнання місця мешкання дитини під час окремого прожи-
вання батьків.

В судове засідання по даній справі, яке призначено на 04 
травня 2017 року, на 09.00 годину, викликається як відпо-
відачка:

Кравченко Ольга Вікторівна, 24.12.1980 року народжен-
ня, уродженка м. Макіївка Донецької області, місце реєстра-
ції: мікрорайон Зелений, буд. 55, кв. 51, місто Макіївка, До-
нецької області.

Суддя А. М. Лутай

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
викликає у судове засідання, яке відбудеться 04.05.2017 
року о 14.30 годині в приміщенні Артемівського міськра-
йонного суду Донецької області за адресою: Донецька 
область, м. Бахмут, вул. Миру 5, Ткаченко Ілону Олек-
сандрівну (останнє відоме місце реєстрації: Донецька об-
ласть, м. Бахмут, вул. Леваневського, 105/76), як відпові-
дача, Ткаченко Людмилу Вікторівну (останнє відоме міс-
це реєстрації: Донецька область, м. Бахмут, вул. 2-а Ліс-
на, 25) як законного представника відповідача по цивіль-
ній справі № 219/12735/16-ц за позовом ТОВ «Бахмут 
Енергія» про стягнення заборгованості.

Суддя Дубовик Р. Є.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, вул. Мира, 5) розглядає кримінальне про-
вадження відносно Юхимук Руслана Степановича у вчинен-
ні кримінальних правопорушень злочинів передбачених ч. 3 
ст. 368, ч. 2 ст. 375, ч. 3 ст. 358 та ч. 1 ст. 263 КК України. Об-
винувачений у кримінальному провадженні Юхимук Руслан 
Степанович (зареєстрований за адресою: Луганська область, 
Кремінський район, м. Кремінна вул. Тітова, 7/1) викликаєть-
ся на 05 травня 2017 року о 10.00 годині до суду, каб № 312, 
для участі у розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття обвинувачений повинен повідоми-
ти суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у 
його відсутності.

Суддя Н. М. Погрібна

Красноармійським міськрайонним судом Донецької 
області здійснюється спеціальне судове провадження 
за кримінальним провадженням щодо Олійника Дмитра 
Івановича, обвинуваченого за ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
судовий розгляд якого призначено на 14.00 год. 03 трав-
ня 2017 року.

Обвинуваченому Олійник Дмитру Івановичу, необ-
хідно з’явитись до зали судового засідання № 6 Крас-
ноармійського міськрайонного суду Донецької облас-
ті за адресою: 85302, Донецька область, м. Покровськ,  
вул. Європейська, 20 на 14.00 год. 03 травня 2017 року.

Суддя Стоілова Т. В.

Дергачівський районний суд повідомляє, що 
04.05.2017 року о 09.00 год. у приміщенні Дергачів-
ського районного суду Харківської області за адре-
сою: Харківська обл., Дергачівський район, м. Дерга-
чі, вул. 1-го Травня, 63, буде розглядатись цивільна 
справа за позовом Бреславця Володимира Іванови-
ча до Бреславця Андрія Володимировича, 19.08.1981 
р.н., про визнання особи такою, яка втратила право 
користування житловим приміщенням.

Явка відповідача є обов’язковою. У випадку неяв-
ки до суду в зазначений день і час без поважних при-
чин справу буде розглянуто без відповідача з поста-
новленням заочного рішення.

Суддя Л. О. Якименко

Сватівський районий суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Сергєєва 
Сергія Вікторовича, як відповідача в судове засідан-
ня по цивільній справі № 426/4099/17 за позовною 
заявою Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» до Сергє-
єва Сергія Вікторовича про звернення стягнення на 
предмет іпотеки, що відбудеться 10 травня 2017 ро-
ку о 09.00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Світловодський міськрайсуд Кіровоградської об-
ласті повідомляє, що 05 травня 2017 р. о 10.00 год. 
в приміщенні суду за адресою: м. Світловодськ, вул. 
Приморська, 48, Кіровоградська обл., 27500 (суд-
дя Гонтаренко Т.М.) відбудеться розгляд справи  
№ 401/60/17, провадження № 2/401/373/17 за позо-
вом Русаковської Раїси Миронівни до Фролова Петра 
Петровича про визнання права власності на майно.

В судове засідання викликається як відповідач 
Фролов Петро Петрович.

Суддя Т. М. Гонтаренко

Куйбишевський районний суд Запорізької облас-
ті викликає Агамаляна Камо Зоріковича, 11.02.1961 
р.н. в судове засідання, яке призначене на 10 год. 
00 хв. 03 травня 2017 року, для розгляду цивільної 
справи № 319/271/17 за позовом ПАТ «Державний 
Ощадний банк України» в особі філії Донецьке об-
ласне управління AT « Ощадбанк» до Агамаляна Ка-
мо Зоріковича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, яке відбудеться за адресою: вул. 
Центральна, 26-а, смт Більмак, Більмацького району, 
Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю. М.

Шевченківський районний суд м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А (каб. 310) ви-
кликає на 29.06.2017 року о 10 год. 30 хв. Ломакіна 
Ігоря Миколайовича як відповідача по справі за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоц-
банк» до Ломакіна Ігоря Миколайовича про стягнен-
ня заборгованості.

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

Суддя Савицький О. А.

Святошинський районний суд м. Києва викликає як 
відповідачку Клюєву Сніжану Олександрівну, останнє 
відоме місце проживання: м. Київ, вул. Симиренка, 31,  
кв. 296 для участі в цивільній справі за позовом Клюєва 
O. К. до Клюєвої C. O., третя особа: Святошинська район-
на в м. Києві державна адміністрація про визнання осо-
би такою, що втратила право користування жилим при-
міщенням.

Судове засідання відбудеться 30.05.2017 року об  
11 год. 30 хв. за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, 
зал № 6, суддя Войтенко Ю. В.

У разі неявки відповідачки до суду без поважних при-
чин або у разі неповідомлення про причини неявки, спра-
ва буде розглядатись за її відсутності.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
Бондарева Романа Володимировича, 26.09.1975 р.н., як 
обвинуваченого в підготовче судове засідання по кри-
мінальному провадженню № 42016000000002809, вне-
сеного до ЄРДР 12.10.2016 року, відносно Бондаре-
ва Романа Володимировича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, яке призначено на 11 год. 00 хв. 19 трав-
ня 2017 року.

Суддя Бугіль В. В.

Ірпінський міський суд викликає Мамошина Юрія 
Івановича, останнє відоме місце проживання: Луган-
ська обл., м. Первомайськ, вул. 40-річчя Перемоги, 
буд. 7, кв. 85, як відповідача по справі за позовом 
Мамошиної Руслани Володимирівни до Мамошина 
Юрія Івановича про стягнення аліментів, у судове за-
сідання, яке відбудеться 23.05.2017 р. о 08 год. 40 хв. 
у приміщенні Ірпінського міського суду за адресою: 
м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7. У разі неявки справу бу-
де розглянуто у відсутності відповідача.

У зв’язку з розміщенням оголошення в газеті, 
учасники процесу вважаються належним чином по-
відомлені про дату судового засідання.

Суддя Н. Ф. Карабаза

Городенківський районний суд Івано-Франківської об-
ласті викликає Думбрава Олександра Івановича, 29.07.1982 
року народження, остання відома адреса місця його про-
живання: вул. Садова, 6, с. Острівець Городенківського ра-
йону Івано-Франківської області, як відповідача в справі  
№ 346/6357/16-ц (провадження № 2/342/200/2017) за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» до Думбрава Олександра Івано-
вича про стягнення заборгованості, в судове засідання, яке 
відбудеться 5 травня 2017 року о 10 год. 30 хв. у приміщен-
ні суду за адресою: 78100, м. Городенка, вул. Героїв Євро-
майдану, 7 Івано-Франківської області, зал судового засі-
дання № 4.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута у його 
відсутність за наявними в ній доказами.

Суддя Ничик Г. І.

Херсонський міський суд Херсонської області по-
відомляє, що 11.07.2017 р. о 15.00 год. у приміщенні 
суду за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, 
каб. № 410, відбудеться слухання цивільної справи за 
позовом Піскун Олени Сергіївни до Вальчука Олек-
сандра Вікторовича про усунення перешкод у здій-
сненні права користування та розпорядження квар-
тирою.

Просимо відповідача Вальчука Олександра Вікто-
ровича з’явитися до суду на вказані дату і час. У ви-
падку неявки відповідача справа буде розглянута у 
його відсутність.

Суддя О. Й. Ігнатенко

Красноармійський міськрайонний суд Донецької 
області (85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 20) 
розглядає цивільну справу за позовом AT «Ощад-
банк» в особі філії — Донецьке обласне управління 
AT «Ощадбанк» про стягнення заборгованості.

Відповідачка: Тахтарова Яна Володимирівна ви-
кликається на 17 травня 2017 року о 10.00 год. до 
суду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хмельова С. М.

Іллінецький районний суд Вінницької області ви-
кликає Савченко Лесю Олександрівну, останнє відо-
ме місце проживання: станція Дашівська, вул. Ватуті-
на, буд. 12/7 Іллінецького району Вінницької області, 
в судове засідання як відповідачку по цивільній спра-
ві № 131/2347/16-ц за позовом Ляшенка О.В.

Судове засідання призначено на 09 год. 00 хв.  
26 червня 2017 року в залі засідань Іллінецького ра-
йонного суду Вінницької області за адресою: м. Іллін-
ці Вінницької області, вул. Європейська, 28, 22700. В 
разі неявки в судове засідання справу буде розгляну-
то за її відсутності.

Голова суду М. В. Шелюховський

Печерський районний суд м. Києва викликає в 
судове засідання з розгляду кримінального про-
вадження №12012130790000069 від 17.12.2012  
(№ 757/16449/16-к) за обвинуваченням Приказюка 
А. В. за ч. 4 ст. 191 КК України, яке відбудеться під 
головуванням судді Тарасюк К.Е. 05.05.2017р. о 10 
год. 10 хв. у приміщенні Печерського районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, пров. Хрестовий,  
буд. 4, каб. 311:

— обвинуваченого Приказюка Анатолія Васильо-
вича, 25.12.1980 р.н., який проживає за адресою: АР 
Крим, м. Сімферополь, вул. С. Лазо, 28;

— захисника Уманського М. М., який проживає за 
адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Л. Чайкі-
ної, 1 , оф. 202;

— потерпілого Фомічова Сергія Костянтиновича, 
який проживає за адресою: АР Крим, м. Сімферо-
поль, вул. Лесна, 29;

— представника потерпілого Боровік Світлану Во-
лодимирівну, яка проживає за адресою: АР Крим,  
м. Сімферополь, вул. Пушкінська, 35/2.

Явка в судове засідання обов’язкова, при собі ма-
ти документи для встановлення особи.

Малинський районний суд Житомирської обл. (адреса су-
ду: 11603, Житомирська обл., м. Малин, пл.Соборна, 6а) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся:

23.05.2017 о 09:00 до Гуринович Юрій Анатолійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 11600, Житомирська обл., 
м. Малин, вул. Гагаріна, буд. 38) справа № 283/245/17-ц,  
суддя Ярмоленко В. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за  
його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 
ЦПК України.  З опублікуванням цього оголошення відпо-
відач по справі вважається належним чином повідомленим 
про час, день та місце проведення судового засідання.

В Шевченківському районному суді м. Києва 
19.06.2017 року о 09.00 год. відбудеться судовий 
розгляд кримінального провадження відносно Ме-
лешка Артема Володимировича, який обвинувачу-
ється у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

В судове засідання викликається Мелешко Артем 
Володимирович.

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

Суддя Лінник О.П.

Южний міський суд Одеської області викликає 
Кальченко Івана Володимировича як відповідача по 
цивільній справі № 519/857/16-ц за позовом Каль-
ченко Ганни Володимирівни до Кальченко Івана Во-
лодимировича про розірвання шлюбу у судове засі-
дання на 16 травня 2017 року о 10.15 год. у примі-
щенні суду за адресою: Одеська область, м. Южне, 
пр. Григорівського Десанта 26а, зал № 3.

У разі неявки відповідача Кальченко Івана Володи-
мировича у судове засідання, справа буде розгляну-
та у його відсутність.

Суддя З. І. Барановська

Дубенський міськрайонний суд Рівненської обл. (адреса 
суду: 35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Д.Галицького,22) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся:

25.05.2017 о 09:00 до Росс Євгеній Євгенійович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 35600, Рівненська обл., м. Дуб-
но, вул. Залізнична, буд. 60, кв. 8) справа № 559/2658/16-ц, 
суддя Ралець Р. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за  
його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 
ЦПК України.  З опублікуванням цього оголошення відпо-
відач по справі вважається належним чином повідомленим 
про час, день та місце проведення судового засідання.

Полонський районний суд Хмельницької обл. (адреса су-
ду: 30500, Хмельницька обл., м. Полонне, вул. Щорса, 5) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся:

07.06.2017 о 10:00 до Аврамчук Дмитро Олександро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 30500, Хмельницька 
обл., м. Полонне, вул. Привокзальна, буд. 7а, кв. 17) справа  
№ 681/85/17, суддя Горщар А. Г.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за  
його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 
ЦПК України.  З опублікуванням цього оголошення відпо-
відач по справі вважається належним чином повідомленим 
про час, день та місце проведення судового засідання.

Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська 
(адреса суду: 51911, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, 
вул. Петровського, буд.166) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться:

15.05.2017 об 11:00 до Гулідов Володимир Миколайович 
(останнє відоме місце реєстрації: 51900, Дніпропетровська 
обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Харківська, буд. 45, кв. 62) 
справа № 209/5420/16-ц, суддя Решетник Т. О.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за 
його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 
ЦПК України.  З опублікуванням цього оголошення відпові-
дач по справі вважається належним чином повідомленим 
про час, день та місце проведення судового засідання.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 26 КВІТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +4  +9 +16  +21 Черкаська +4  +9 +16  +21
Житомирська +5  +10 +17  +22 Кіровоградська +3  +8 +15  +20
Чернігівська +4  +9 +16  +21 Полтавська +4  +9 +14  +19
Сумська +3  +8 +15  +20 Дніпропетровська +1  +6 +13  +18
Закарпатська +4  +9 +16  +21 Одеська +4  +9 +14  +19
Рівненська +6  +11 +13  +18 Миколаївська +4  +9 +15  +20
Львівська +5  +10 +15  +20 Херсонська +4  +9 +16  +21
Івано-Франківська +5  +10 +17  +22 Запорізька +1  +6 +13  +18
Волинська +6  +11 +10  +15 Харківська +1  +6 +13  +18
Хмельницька +5  +10 +18  +23 Донецька +1  +6 +12  +17
Чернівецька +4  +9 +18  +23 Луганська +1  +6 +13  +18
Тернопільська +5  +10 +17  +22 Крим +3  +8 +14  +19
Вінницька +4  +9 +16  +21 Київ +6  +8 +18  +20

Укргiдрометцентр

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр» 

Ще в 1950-х працювала 
бібліотекарем у Зе-

леній Діброві Городищен-
ського району на Черкащи-
ні Дар’я Бондар. Свою робо-
ту дуже любила. Як могла, 
пропагувала книжку. Часто 
сама йшла до людей, носи-
ла їм художню літературу. 
Залучила до читання бага-
тьох трудівників, за що во-
ни й досі їй щиро вдячні. За 
високі показники її закладу 
було присвоєно звання «Бі-
бліотека відмінної роботи».

Народилася вона в цьому 
селі в сім’ї Соловея Марти-
новича та Анастасії Ана-
ніївни Бондарів. Мати до 
заміжжя наймитувала, а 
батько де тільки не шукав 
заробітку: був шахтарем 
на Донбасі, на золотих ко-
пальнях, кучером у Ленін-
граді при оперному театрі. 
Через це Анастасія Ана-
ніївна часто порядкува-
ла вдома сама. Доглядати 
дитину допомагала стар-
ша донька Ніна і старень-
кий батько чоловіка Мар-
тин Бондар, який прихо-
дився правнуком Катерині 
Красицькій — сестрі Тара-
са Шевченка. 

Саме з поетом-земляком, 
вважала Дар’я, пов’язала 
її доля. І не тільки тому, що 
доводилася далекою родич-
кою Шевченкові, а більше 
через те, що дуже любила 
творчість Тараса Григоро-
вича. Знала напам’ять ма-
ло не весь «Кобзар», бага-
тьом краянам прищепила 
любов до творчості велико-
го земляка. До того ж у сім’ї 
всі дорослі були письменни-
ми, заохочували до цього й 
дітей. Абетками для малят 
були Псалтир та «Кобзар». 

Як всі сільські діти, вона 
рано почала допомагати ма-
тері по господарству. Якось 
не впоралась із сапкою й по-
ранила ліву ногу. Рана за-
гоїлась, але нога стала бо-
літи в коліні. Батька часто 
не було вдома, тож серйоз-
но займатися здоров’ям ді-
вчинки мати не могла. Зго-
дом, коли приїхав батько і 
повіз доньку до лікарів, ви-
явилося, що у дівчинки ту-
беркульоз кісток. Дар’я ста-
ла інвалідом. Вона так і не 
вийшла заміж, хоч була ру-
сокосою зеленоокою красу-
нею із правильними рисами 
обличчя.

Працюючи в бібліотеці, 
почала збирати матеріали 
про нащадків Тараса Шев-

ченка від подружжя Ка-
терини й Антона Красиць-
ких, від односельців. Пи-
сала листи в усі куточки 
ближнього та далекого за-
рубіжжя, де, за відомостя-
ми, мали жити нащадки Та-
раса Шевченка, зокрема й 
на Далекий Схід. Там і досі 
живуть нащадки Власа, мо-
лодшого сина Федори Бон-
дар. Дар’я Соловеївна лис-
тувалася з ними. Спілкува-
лася також із троюрідними 
сестрою і братом свого бать-
ка: журналісткою Вірою 
Красицькою та письмен-
ником Дмитром Красиць-
ким, обмінювалася з ними 
дослідницькими матеріала-
ми. За весь цей час здійсни-
ла титанічну роботу: склала 
родовід.

Працюючи над родово-
дом, розповідає старший 
науковий працівник Шев-
ченківського національно-
го заповідника Алла Яхи-
мович, Дар’я Соловеївна 
ближче познайомилася з 
родиною Шевченка, всту-
пила у громаду «Нащадки 
Шевченка», брала участь 
у поході «Останній шлях 
Кобзаря» 1991 року, разом 
із сестрами — у закладанні 
основ Фонду Тараса Шев-
ченка. 

Дар’ї Бондар, пра пра-
в нуч ці Тараса Шевченка, 
виповнилося б цими дня-
ми 90 років. Але її немає 
з нами ще з 2004-го. При-
святивши життя просвіт-
ництву, попри хворобу, 
живучи майже безвиїз-
но у селі, зібрала з усьо-
го світу матеріали про на-
щадків Тараса Шевченка, 
додавши до біографії ве-
ликого земляка цінні відо-
мості. 

З Кобзарем крізь життя
ДОЛІ ЛЮДСЬКІ. Праправнучці Шевченка бібліотекарці  
з Черкащини Дар’ї Бондар, яка склала родовід 
поета,  цими днями виповнилося б 90 років

Дніпровську ГЕС оновлять
Євген ЛОГАНОВ, 

«Урядовий кур’єр»

СПАДЩИНА. У Запоріжжі на засіданні консультативної ра-
ди з питань охорони культурної спадщини обговорили технічне 
оновлення Дніпрогесу. Тут планують замінити три американ-
ські машини, встановлені 47 років тому, крани греблі, підкра-
нові балки та шляхи, захисні споруди на випадок повені. Вста-
новлення аварійних запорів потребує зведення додаткової спо-
руди, яка дещо змінить звичний вигляд греблі. До 2024 року по-
ступово здійснять реконструкцію мостового переходу. Ці онов-
лення викликані велінням часу і безпекою діяльності енерге-
тичного об’єкта. Учасники наради наголосили, що нові споруди 
повинні стати органічним доповненням архітектурного ансамб-
лю греблі, яка давно стала символом Запоріжжя. Отже, тех-
нічна модернізація відбудеться, але єдність архітектурного ан-
самблю буде збережена.

Навчатися допоможе 
шрифт Брайля 

Наталія БІЛОВИЦЬКА, 
«Урядовий кур’єр»

СЕРЕДНЯ ШКОЛА. На Дніпропетровщині з обласної скарб-
ниці передбачили майже 342 тисячі гривень на закупівлю осо-
бливих підручників. У новому навчальному році їх отримають 
школярі з порушеннями зору.  Щоб діти, які погано бачать, могли 
вільно читати і навчатися, планують придбати приблизно 350 
підручників, надрукованих шрифтом Брайля. Це підручники та 
посібники з усіх предметів шкільної програми з 1 по 11 клас. Та-
кі книжки недешеві — кожна обійдеться в понад 1000 гривень.   
 Як повідомили в департаменті освіти і науки Дніпропетровської 
облдержадміністрації, підручники й навчальні посібники шриф-
том Брайля спрямують до дніпровської школи №126, початкової 
школи селища Дослідне та Дніпровського  навчально-реабілі-
таційного центру №12 для сліпих та слабозорих дітей. 1 верес-
ня цього року учні з порушенням зору з цих навчальних закла-
дів мають розпочати навчання з новим комплектом підручників.  
«У 6 класі нашої школи навчається Богдан. У хлопця серйозне 
порушення зору. Попри це, він захоплюється вокалом та іно-
земними мовами: вивчає англійську, французьку та іспанську. 
Нові підручники, призначені для особливих діток, стануть Бог-
данові у пригоді», — каже директор Дніпровської ЗОШ №126 
Наталія Пешехонова.   

Активні львів’яни пробігли напівмарафон 
Христина ГОРОБЕЦЬ, 

«Урядовий кур’єр»

У неділю, 23 квітня ву-
лицями міста прой-

шов VII Львівський на-
півмарафон. Забіги відбу-
валися для учасників різ-
ного рівня підготовки — 
на дистанції 4, 10 і 21,1 кі-
лометри. На захід заре-
єструвалися понад 430 
львів’ян та гостей міста, 
серед них, зокрема, лю-
бителі бігу з Нідерландів, 
Польщі, Китаю, Болгарії й 
США.

Старт відбувся після 
розминки-руханки. Ма-
рафонці розпочали біг від 
Львівського національ-
ного академічного теа-
тру опери та балету іме-
ні Соломії Крушельниць-
кої. Маршрут проліг про-
спектом Свободи, площею 
Галицькою, вулицями Пе-
карською, Мечнікова, Ле-
вицького і парком «Погу-
лянка». Як розповіли ор-
ганізатори, метою напів-
марафону була популя-
ризація легкоатлетич-
них пробігів — найпрості-
шої форми змагальної ді-
яльності для усіх любите-
лів бігу, як професійних 
спортсменів, так і амато-
рів. Важливим завданням 
була й пропаганда здоро-
вого способу життя.

Перемогу в найдо-
вшій дистанції здобув 
львів’янин Тарас Сало 
— його результат 1 го-
дина 10 хвилин і 46 се-
кунд. До трійки призе-
рів також потрапили Во-
лодимир Юрчук із Івано-
Франківська (він подолав 
21-кілометрову дистан-
цію за 01:13:18) і Анато-
лій Демида з міста Туль-

чин (01:15:23). Перемогу 
серед жінок святкувала 
Оксана Угринчук з Івано-
Франківська (01:28:56), 
друге і третє місця по-
сіли тернополянка Іри-
на Масник (01:31:27) та 
львів’янка Тетяна Дави-
денко (01:49:36).

У рамках Львівсько-
го напівмарафону відбув-
ся благодійний забіг на  

4 кілометри «Біжу заради 
Іринки», метою якого був 
збір коштів на лікування 
дівчинки, що хворіє на не-
йробластому 3 стадії.

Захід відбувся за під-
тримки управління мо-
лоді та спорту Львівської 
міської ради, туристично-
спортивного клубу «Чор-
ногора» та спортивного 
клубу «Ультра».

Дар’я Бондар все життя 
досліджувала історію свого 
роду, який ведеться від 
сестри Тараса Шевченка 
Катерини Красицької
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Тарас Сало зі Львова здолав дистанцію з найкращим результатом
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