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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 4 травня 2017 року
USD 2652.3425   EUR 2896.0928      RUB 4.6457     /    AU 331622.38      AG 4469.20      PT 245076.45     PD 217226.85

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

п’ятниця, 5 ТРАВНЯ 2017 РОКУ №83 (5952)
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ЕКОЛОГІЯ

Жодну з річок
Полтавщини 
не можна зарахувати
до чистих

ЦИФРА ДНЯ

Попереду —
осучаснення виплат

ПЕНСІЇ. З 1 травня у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму
до 1312 гривень здійснено перерахунок пенсій. Збільшено міні-
мальні розміри пенсій і доплату за понаднормовий стаж, мінімаль-
ні пенсійні виплати, державну соціальну допомогу на догляд за
інвалідам війни. Підвищення стосується ветеранів війни і членів
їхніх сімей, жертв нацистських переслідувань, а також пенсій за
особливі заслуги перед Україною та надбавок донорам.

Перерахунок проведено в автоматичному режимі. Пенсіонерам
не потрібно додатково звертатися до органів Пенсійного фонду.
Розмір підвищення у кожного індивідуальний. Виплату пенсій у
нових розмірах забезпечено фінансовими ресурсами. Її здійсню-
ватимуть із 4-го числа відповідно до встановлених дат виплати з
урахуванням святкових і вихідних днів, повідомляє департамент
інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Коментуючи це рішення, Прем’єр-міністр України Володимир
Гройсман наголосив: «В Україні підвищено соцстандарти. Це під-
вищення отримають 8,2 мільйона пенсіонерів. Попереду — 
осучаснення пенсій». 

ЦИТАТА ДНЯ

Джеймс Комі:
«Росія —

найбільша
загроза з усіх 

на Землі 
з огляду на 

її наміри 
і можливості».

Директор ФБР про деструктивну роль, яку відіграє
агресивна політика Кремля в сучасних міжнародних
відносинах 
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ПІДГОТОВЧІ ЗАХОДИ

До 8 — 9 травня пільгові
категорії громадян
отримають підвищену разову
грошову допомогу 

У затісному однострої
не повоюєш 

ГОСТРА ТЕМА. Священний обов’язок кожного військового —
захищати Батьківщину й незалежність. А як щодо прав? 
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259,785 млрд грн 
доходів отримав держбюджет 

у січні — квітні 2017 року. Це на 18,9%
перевищує бюджетний розпис 

на цей період

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

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

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2017 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

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

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

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

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

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА 

ГАЗЕТИ 
«УРЯДОВИЙ 

КУР’ЄР» 
НА 2017 РІК

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ

УСІ
ВІДДІЛЕННЯ

ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ

За стандартами НАТО у зоні бойових дій військовий може перебувати не більше 75 діб. Деяким українським 
добровольцям доводилося бути там до 8 місяців і навіть понад рік



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua12 

оголошення

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

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Кузнецова 
Романа Юрійовича, як відповідача в судове засідання 
по цивільній справі № 426/5487/17 за позовною зая-
вою Кузнецової Тетяни Володимирівни до Кузнецова 
Романа Юрійовича про розірвання шлюбу, що відбу-
деться 11 травня 2017 року об 11.00 год.

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

Суддя Л.М. Осіпенко

Біловодський районний суд Луганської об-
ласті викликає відповідача у справі №408/737/17 
(2/408/549/17) за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Гури 
Віктора Миколайовича (пров. Богучарського, 10, м. 
Червонопартизанськ) про звернення стягнення на 
предмет застави.

Судове засідання відбудеться 11 травня 2017 ро-
ку о 09 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, cмт Біловодськ, вул. Луган-
ська, 30.

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

Суддя Ю.Ю. Цимбал

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Лобачев-
ського Володимира Вячеславовича, як відповідача в 
судове засідання по цивільній справі № 426/5437/17 
за позовною заявою Гондарь Олени Володимирівни 
до Лобачевського Володимира Вячеславовича про 
стягнення аліментів, що відбудеться 11 травня 2017 
року 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

Біловодський районний суд Луганської облас-
ті викликає відповідача у справі № 408/788/17 
(2/408/573/17) за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Берез-
ниченка Євгена Євгеновича (вул. Енгельса, 38/230, 
м. Свердловськ Луганської області) про звернення 
стягнення на предмет застави.

Судове засідання відбудеться 11 травня 2017 ро-
ку о 09 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луган-
ська, 30.

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

Суддя Ю.Ю. Цимбал

Біловодський районний суд Луганської об-
ласті викликає відповідача у справі №408/614/17 
(2/408/519/17) за позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» 
до Юсифова Рамі Шохрат (вул. Ворошилова, 56, м. 
Червонопартизанськ Луганської області) про стяг-
нення заборгованості за договором кредиту.

Судове засідання відбудеться 11 травня 2017 ро-
ку о 10 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луган-
ська, 30.

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

Суддя Ю.Ю. Цимбал

Ухвалою Біловодського районного суду Луган-
ської області викликає як відповідача Бутенка Юрія 
Олександровича для участі в цивільній справі за по-
зовом ТОВ «Порше Лізінг України» про стягнення 
боргу, яке відбудеться 11 травня 2017 року о 09.30 
годині в приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

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

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

Суддя В.А. Карягіна

Ухвалою Біловодського районного суду Луган-
ської області викликає як відповідача Калашніко-
ва Юрія Юрійовича для участі в цивільній справі за 
позовом ТОВ «Порше Лізінг України» про стягнення 
боргу, яке відбудеться 11 травня 2017 року о 09.00 
годині в приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

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

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

Суддя В.А. Карягіна

Ухвалою Біловодського районного суду Луган-
ської області викликає як відповідача Денесюка Во-
лодимира Григоровича для участі в цивільній спра-
ві за позовом ТОВ «Порше Лізінг України» про стяг-
нення боргу, яке відбудеться 11 травня 2017 року о 
10.00 годині в приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

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

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

Суддя В.А. Карягіна
Попаснянський районний суд Луганської облас-

ті викликає відповідача: Кобифа Миколу Олексан-
дровича, 16.12.1956 р.н., який мешкає за адресою: 
вул. Первомайська, б. 7, кв. 19, м. Попасна Луган-
ської області, у судове засідання по цивільній спра-
ві № 423/604/17 за позовом Управління праці та соці-
ального захисту населення Куп’янської міської ради 
до Кобифа М.О. про стягнення виплачених коштів, 
що відбудеться 11 травня 2017 року о 08 год. 00 хв. 
у приміщенні суду за адресою: Луганська область,  
м. Попасна, вул. Суворова, 6, каб. № 7.

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

Суддя А.В. Архипенко

Лисичанський міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Вященка Олександра Степано-
вича в судове засідання з розгляду цивільної спра-
ви за позовом Макаренко Наталії Георгіївни до Вя-
щенка Олександра Степановича про стягнення алі-
ментів, яке відбудеться 11 травня 2017 р. об 11 го-
дині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: м. Ли-
сичанськ, вул. Штейгерська, 38, каб. 7. У разі неявки 
в судове засідання, справа буде розглянута без ва-
шої участі.

Суддя М.О. Краснокутська

Лисичанський міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Єрмоленка Володимира Юрі-
йовича, який зареєстрований за адресою: вул. Ри-
лєєва, 20А, м. Лисичанськ, Луганська область, у су-
дове засідання з розгляду цивільної справи за позо-
вом Єрмоленко Яни Миколаївни до Єрмоленка Воло-
димира Юрійовича про стягнення аліментів, яке від-
будеться 11 травня 2017 р. об 11 годині 15 хвилин 
у приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ, вул. 
Штейгерська, 38, каб. 7. У разі неявки в судове засі-
дання, справа буде розглянута без вашої участі.

Суддя М.О. Краснокутська

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Усачова Еду-
арда Сергійовича, як відповідача в судове засідання 
по цивільній справі № 426/2755/17 за позовною зая-
вою Мирошніченко Наталії Володимирівни до Усачо-
ва Едуарда Сергійовича про стягнення аліментів, що 
відбудеться 12 травня 2017 року 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
Сєвєродонецький міський суд Луганської області викли-

кає як відповідача Хоружого Костянтина Івановича (прож.: 
м. Сєвєродонецьк Луганської області, вул. Молодіжна,  
15-б/21) у судове засідання з розгляду цивільної справи 
за позовом Сазонової Людмили Миколаївни до Хоружого 
Костянтина Івановича про визнання особи такою, що втра-
тила право користування жилим приміщенням, яке відбу-
деться 12.05.2017 року о 14 годині 20 хвилин у приміщен-
ні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
бульвар Дружби Народів, 19.

У разі неявки на вказане судове засідання суд розгляда-
тиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Укра-
їни.

Суддя І.О. Юзефович

Троїцький районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача в судове засідання Лютова Олек-
сандра Вікторовича у цивільній справі №433/425/17 
за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Державний експортно-імпортний банк України» до 
Лютова Олександра Вікторовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 12 травня 2017 ро-
ку о 14.00 годині в приміщенні Троїцького районного 
суду Луганської області за адресою: вул. 1-го Травня, 
5-а, смт Троїцьке Луганської області.

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

Суддя Крівоклякіна Н.В.

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідача у цивільній справі №408/8172/16-ц 
за позовом Єрьоміної Валентини Богданівни до Ва-
луйської сільської ради Станично-Луганського райо-
ну Луганської області та Луганської міської ради (м. 
Луганськ) про визначення додаткового строку для 
прийняття спадщини.

Судове засідання відбудеться о 10 годині 00 хви-
лин 12 травня 2017 року в приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луган-
ська, 30.

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

Суддя Є.О. Соболєв

Лисичанський міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідачку Галстян Маріам Самвелівну, 
яка зареєстрована за адресою: вул. Генерала Пота-
пенка, буд. 375, м. Лисичанськ, Луганська область, у 
судове засідання з розгляду цивільної справи за по-
зовом Михайловської Гаяне Варшамівни до Галстян 
Маріам Самвелівни про стягнення аліментів, яке від-
будеться 11 травня 2017 р. о 12 годині 00 хвилин у 
приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ, вул. 
Штейгерська, 38, каб. 7. У разі неявки в судове засі-
дання, справа буде розглянута без вашої участі.

Суддя М.О. Краснокутська
Лисичанський міський суд Луганської області ви-

кликає як відповідача Назаренка Олександра Сергі-
йовича, який зареєстрований за адресою: пр. Леніна, 
11/248, м. Лисичанськ, Луганська область, у судове 
засідання з розгляду цивільної справи за позовом 
Назаренко Ірини Ігорівни до Назаренка Олександра 
Сергійовича про стягнення аліментів, яке відбудеть-
ся 11 травня 2017 р. об 11 годині 00 хвилин у при-
міщенні суду за адресою: м. Лисичанськ, вул. Штей-
герська, 38, каб. 7. У разі неявки в судове засідання, 
справа буде розглянута без вашої участі.

Суддя М.О. Краснокутська

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає в 
судове засідання як відповідача Колєснікова Дениса 
Сергійовича по цивільній справі за позовом Колєсні-
кової Наталії Євгенівни до Колєснікова Дениса Сергі-
йовича про визнання особи такою, що втратила пра-
во користування житловим приміщенням. (Останнє 
місце проживання: м. Суми, вул. Бельгійська, 19, кв. 
22).

Явка в судове засідання обов’язкова! Про причини 
неявки необхідно повідомити суд.

Засідання суду відбудеться 19.05.2017 року о 
09.00 год. за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 
12, зал с/з 23, пов. 3.

Суддя О.А. Котенко

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Рудковського Олега Валерійовича, як відпо-
відача у цивільній справі № 426/3066/17 за позовом 
Рудковської Маргарити Валеріївни до Рудковського 
Олега Валерійовича про розірвання шлюбу, в судо-
ве засідання, яке відбудеться 12 травня 2017 року о 
10.00 год. у приміщенні суду за адресою: Луганська 
обл., м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд 
проведе розгляд справи без участі відповідача.

Суддя С.М. Скрипник

Київський районний суд м. Харкова викликає Кулика 
Максима Валерійовича, який зареєстрований за адресою: м. 
Харків, вул. Героїв Праці, 4, кв. 194, як відповідача по спра-
ві за позовом Гахова Павла В’ячеславовича до Кулик Зінаїди 
Володимирівни, Кулика Максима Валерійовича, третя осо-
ба: приватний нотаріус Харківського міського нотаріально-
го округу Погрібна Т.П., про визнання договору купівлі-про-
дажу земельної ділянки недійсним та скасування державної 
реєстрації, на судове засідання, призначене на 10.05.2017 р. 
о 10.00 за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 7-Б, каб. 
37. У разі неявки особи, яка викликається, справу буде роз-
глянуто за її відсутності на підставі наявних доказів. Якщо яв-
ка неможлива з поважних причин, особа, яка викликається, 
зобов’язана повідомити про це суд завчасно.

Суддя С. А. Колесник
В Луцький міськрайонний суд Волинської області за 
адресою: м. Луцьк, вул. Шевченка, 39, каб. 207 на  
16 год. 00 хв. 10 травня 2017 року викликається як 
відповідач у справі за позовом Служавої Ю.В. до Бур-
дейного О.М. про надання дозволу на виїзд дитини 
за кордон на постійне місце проживання Бурдейний 
Олександр Михайлович.

Відповідач має право подати свої докази чи запе-
речення проти позову чи повідомити про них суд.

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

Суддя A.B. Олексюк

Новоайдарський районний суд викликає Вишнякова Ро-
мана Володимировича, який проживає за адресою: вул. 
Центральна, буд. 70, смт Новоайдар, Луганської облас-
ті, як відповідача в судове засідання з цивільної справи  
№ 419/1314/17 за позовом Вишнякової Наталії Олександрів-
ни до Вишнякова Романа Володимировича про позбавлен-
ня батьківських прав, третя особа: Служба у справах дітей 
Новоайдарської РДА, що відбудеться 10 травня 2017 року о 
12.30 годині в приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Новоайдар, вул. Миру, 38.

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

Суддя О.М. Іванова

Рівненський міський суд викликає: Шумаєва Андрія 
Олександровича, 30.07.1958 р.н., останнє відоме місце ре-
єстрації та проживання: м. Рівне, вул. Євгена Коновальця, 
буд. 7, кв. 304, Рівненської області, як відповідача в судо-
ве засідання по справі за позовом Слути Ірени Євгенівни 
до Шумаєва Андрія Олександровича, треті особи: Шумаєва 
Аліса Андріївна, Відділ опіки та піклування служби у спра-
вах дітей Рівненського міськвиконкому про позбавлення 
батьківських прав, яке відбудеться о 09 год. 30 хв., 10 трав-
ня 2017 року в приміщенні Рівненського міського суду, Рів-
ненської області за адресою: м. Рівне, вул. Шкільна, 1.

Явка до суду є обов’язковою.
Суддя Н.Г. Кучина

Оголошення  

про викрадені 

документи 

на ім’я Бондар Ю.А. та 

Бондар Д.Д., опублікова-

не в «Урядовому кур’єрі» 

№ 80 від 28.04.2017 року, 

вважати недійсним.

Втрачені документи 
на човен моделі «Sea 
Ray 240SD» з назвою 
«ФЛІНТ», видані на ім’я  
Любименко Георгія Воло-
димировича, а саме Сві-
доцтво про право влас-
ності для прогулянкових 
суден та Свідоцтво про 
право плавання під Дер-
жавним Прапором Укра-
їни, 
 вважати недійсними.

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 5 квітня 2017 р. № 240-р 
Київ

Про затвердження проекту  
«Будівництво комплексу з переробки 

радіоактивних відходів ВП «ХАЕС»  
ДП «НАЕК «Енергоатом»

Затвердити поданий Міністерством енергетики та вугільної промисловості про-
ект «Будівництво комплексу з переробки радіоактивних відходів ВП «ХАЕС» ДП 
«НАЕК «Енергоатом», розроблений публічним акціонерним товариством «Київ-
ський науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» 
та рекомендований до затвердження державним підприємством «Укрдержбудек-
спертиза» Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комуналь-
ного господарства, з такими техніко-економічними показниками:
вид будівництва    — нове
площа ділянки в межах проектування, гектарів  — 0,3929
потужність комплексу з переробки радіоактивних відходів, 
куб. метрів на рік:
з фрагментації та сортування   — 750
в тому числі перша черга будівництва  — 750
із спалювання     — 200
в тому числі перша черга будівництва  — 200
з пресування    — 100
в тому числі перша черга будівництва  — 100
з дезактивації    — 200
в тому числі друга черга будівництва  — 200
з цементування    — 100

в тому числі друга черга будівництва  — 100
основне обладнання, комплектів:
установка вилучення твердих радіоактивних відходів — 1
в тому числі друга черга будівництва   — 1
установка спалювання на органічному паливі  — 1
в тому числі перша черга будівництва  — 1
установка фрагментації та сортування твердих 
радіоактивних відходів    — 1
в тому числі перша черга будівництва  — 1
установка суперпресування   — 1
в тому числі перша черга будівництва  — 1
установка дезактивації металу   — 1
в тому числі друга черга будівництва  — 1
установка вимірювання активності   — 1
в тому числі перша черга будівництва  — 1
установка цементування   — 1
в тому числі друга черга будівництва  — 1
кількість новостворених робочих місць  — 82
в тому числі перша черга будівництва  — 47
в тому числі друга черга будівництва  — 35
загальна кількість працюючих осіб   — 98
загальна кошторисна вартість будівництва в поточних 
цінах станом на 31 грудня 2015 р., тис. гривень  — 1 164 370,924
в тому числі перша черга будівництва  — 873 366,548
в тому числі друга черга будівництва  — 291 004,376
в тому числі:
будівельні роботи    — 68 864,997
в тому числі перша черга будівництва  — 61 051,939
в тому числі друга черга будівництва  — 7 813,058
устаткування, меблі та інвентар   — 888 821,011
в тому числі перша черга будівництва  — 655 436,007
в тому числі друга черга будівництва  — 233 385,004
інші витрати    — 206 684,916

в тому числі перша черга будівництва  — 156 878,602
в тому числі друга черга будівництва  — 49 806,314
тривалість будівництва, місяців   — 20
в тому числі перша черга будівництва  — 17
в тому числі друга черга будівництва  — 3
річна потреба комплексу:
електроенергія, тис. кВт·г   — 1 950,595
в тому числі перша черга будівництва  — 1 624,382
в тому числі друга черга будівництва  — 326,213
дизельне паливо, тонн    — 200
в тому числі перша черга будівництва  — 200

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 26 квітня 2017 р. № 284 
Київ

Про внесення змін до пункту 1  
постанови Кабінету Міністрів України 

від 8 лютого 1997 р. № 155
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
Внести зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 8 люто-

го 1997 р. № 155 «Про порядок та розміри компенсаційних виплат дітям, які 
потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Офіційний вісник України, 
1997 р., число 7, с. 44; 2011 р., № 39, ст. 1602), замінивши цифри і слова «1 
квітня 2011 р.» цифрами і словами «1 квітня 2017 р.», а цифри «180», «185» та 
«190» – відповідно цифрами «360», «370» та «380».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Обухівський районний суд Київської області по цивільній справі 2-684/17 
за позовом Васютіна Сергія Івановича, Васютіної Едіти Григорівни викликає 
як відповідача Ревуцького Сергія Петровича на 16 травня 2017 року о 12 го-
дині 00 хвилин.

Судове засідання відбудеться під головуванням судді Потабенко Л.В. у 
приміщенні Обухівського районного суду Київської області за адресою: Ки-
ївська обл., м. Обухів, вул. Київська, б. 20.

У разі неявки відповідача в судове засідання справа буде розглянута у йо-
го відсутність на підставі наявних у ній доказів.

Дядіщева Сергія Миколайовича, який мешкає за адресою: вул. Шкільна, буд. 16-а, с. Зелений Гай, Ан-
трацитівський район, Луганської області та Дядіщеву Ольгу Сергіївну, яка мешкає: вул. Мікрорайон-2, 
буд. 7, кв. 131, м. Красний Луч, Луганська область, як відповідачів у судове засідання по цивільній справі  
№ 2/431/656/17 за позовом Приватного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі 
філії Луганського обласного управління AT «Ощадбанк» до Дядіщева Сергія Миколайовича, Дядіщевої Ольги 
Сергіївни про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 11 травня 2017 року о 10 
годині 00 хв., в приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38а.

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

Суддя О. М. Березка

У Подільському районному суді м. Киє-
ва 15 травня 2017 року о 12 год. 30 хв. під 
головуванням судді Богінкевич С. М. бу-
де розглядатись цивільна справа за позо-
вом Публічного акціонерного товариства 
«Укр соцбанк» до Жук Олександра Петро-
вича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Явка вищезазначених осіб (сторін по 
справі) у судове засідання обов’язкова.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області повідомляє мешканців міста Каді-
ївка (Стаханов), Луганської області про винесення заочних рішень суду по справах за 
позовами ПАТ «Дельта Банк»:

Справа № 428/7787/14-ц за позовом ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» до Чернишенко Катери-
ни Олександрівни про стягнення заборгованості розглянута — винесено заочне рішен-
ня від 27.01.2015 року.

Справа № 428/7795/14-ц за позовом ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» до Грекової Кристини 
Анатоліївни про стягнення заборгованості розглянута — винесено заочне рішення від 
27.01.2015 року.

Справа № 428/7604/14-ц за позовом ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» до Федьків Наталії Ми-
колаївни про стягнення заборгованості розглянута — винесено заочне рішення від 
26.12.2014 року.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою зая-
вою відповідача, яку може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії. 

                    Голова суду В. І. Луганський

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове за-
сідання відповідача по справі № 409/429/17 за позовом ПАТ «Державним 
ощадний банк України» в особі філії Луганського обласного управління АТ 
«Ощадбанк» до Бєловицького Сергія Івановича та Антонової Людмили Гри-
горівни про стягнення заборгованості за договором про іпотечний кредит.

Судове засідання відбудеться 16.06.2017 року о 08.00 год. в залі суду за 
адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликаються як відповідачі Бєловицький Сергій Іванович, адреса: Луган-
ська область, м. Луганськ, вул. Комунальна, 132-а та Антонова Людмила Гри-
горівна, адреса: Луганська область, м. Луганськ, вул. Володимирська, 3.

У випадку неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності за 
наявними доказами.

Суддя Третяк О. Г.

Томашпільський районний суд Вінницької області викликає Доро-
шенко Ірину Михайлівну, 15 березня 1971 року народження, останнє 
відоме місце проживання: вул. Стовпова, 10, с. Кислицьке Томашпіль-
ського району, Вінницької області в судове засідання по справі за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до Дорошенко 
Ірини Михайлівни про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром, яке відбудеться 12 травня 2017 року о 09.00 годині в Томашпіль-
ському районному суді Вінницької області за адресою: 24200, смт То-
машпіль, вул. І. Гаврилюка, 57, Томашпільського району Вінницької об-
ласті під головуванням судді Пилипчука О. В.

Явка до суду є обов’язковою. У випадку неявки до суду справа може 
бути розглянута без участі відповідача.

В провадженні Приморського районного суду м. Одеси знаходиться 
цивільна справа № 522/15135/16ц за позовною заявою Публічного акці-
онерного товариства «Укрсоцбанк» до Фішер Юлії Євгенівни про стяг-
нення заборгованості.

Приморський районний суд м. Одеси викликає як відповідачку Фі-
шер Юлію Євгенівну у судове засідання, яке відбудеться 16.05.2016 ро-
ку о 10 год. 30 хвилин у приміщенні Приморського районного суду за 
адресою: м. Одеса вул. Балківська, 33, (зал судових засідань № 208).

Приморський районний суд пропонує відповідачці подати пояснен-
ня, заперечення та усі наявні докази по справі особисто або через пред-
ставника.

У разі вашої неявки у судове засідання, справа може бути розгляну-
та у вашу відсутність.

Суддя А. Ю. Бойчук

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу Жаворонко Олени Григо-
рівни до Жаворонко Олега Станіславовича про надання дозволу на тимчасовий 
виїзд за межі України неповнолітньої дитини, надання дозволу на перетинання 
дитиною лінії розмежування для виїзду на непідконтрольну територію України 
та виїзд з неї без згоди батька до:

Відповідач Жаворонко Олег Станіславович, останнє місце реєстрації 
та проживання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. 40 років України, буд. 56,  
кв. 81, викликається 15 травня 2017 року о 08 год. 00 хв. до суду для участі 
у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та дока-
зи. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя Кузнецов Р. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бах-
мут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовною заявою ПАТ 
КБ «Приват Банк» до Журавльова Сергія Миколайовича про стягнення 
заборгованості. Відповідач по справі викликається до суду (м. Бахмут, 
Донецька область, вул. Миру, 5, кім. 302), для участі у розгляді спра-
ви по суті:

— Журавльов Сергій Миколайович, 05.03.1970 року народження, 
який мешкає за адресою: 84523, Донецька область, м. Сіверськ, вул. 
Ювілейна, буд. 8, кв. 31 на 12 травня 2017 року на 09.00 годину.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та 
докази. У випадку неприбуття відповідача він повинен повідомити суд 
про причину неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Фролова Н. М.

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

ТОВ «НВП «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
Номер лота: № Q81126b4389
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитним договором
Електронна адреса для доступу до відкритих  
торгів (аукціону)/електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону: 25 травня 2017 р.

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/12223
ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»

Номер лота: № Q4028364126b3589
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами
Електронна адреса для доступу до відкритих  
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: 25 травня 2017 р.

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/12226

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового  

розслідування
Підозрюваному Чередниченко Олександру Вікто-

ровичу, 29.11.1971 р.н., зареєстрованому за адре-
сою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Комуністична, 
буд. 15, кв. 29, на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК 
України, Вам необхідно з’явитися 10 травня 2017 ро-
ку до слідчого відділу прокуратури Автономної Рес-
публіки Крим (з дислокацією в м. Херсон), до слід-
чого Хараїма В.В. за адресою: м. Херсон, вул. Чор-
номорська, 40-А, для ознайомлення із матеріалами 
кримінального провадження, вручення повідомлень 
про підозру, обвинувального акта та реєстру матері-
алів у порядку ст. 290 КПК України, а також для учас-
ті в проведенні слідчих та процесуальних дій у кримі-
нальному провадженні № 42014000000001732 за ч. 3 
ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 255 КК України при здій-
сненні спеціального досудового розслідування. 

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»
в рамках реалізації «Комплексної (зведеної) програ-
ми підвищення безпеки енергоблоків атомних елек-
тростанцій» за кредитні кошти ЄБРР/Євратом прово-
дить відкриті міжнародні торги на закупівлю товарів 
і супутніх послуг за «Принципами та правилами за-
купівель товарів, робіт і послуг ЄБРР» (№RFP-14204-
144-GOODS-1):

«Модернізація АРП (автоматичного регулятора 
потужності реактора), РОП (розвантаження та обме-
ження потужності реактора) з метою приведення у 
відповідність до вимог НТД (нормативно-технічної 
документації)»

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

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

Е-mail: pmu@direkcy.atom.gov.ua 

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Плотницького Ігоря Венедиктовича, 
24.06.1964 року народження, (останнє відоме місце 
проживання: м. Луганськ, вул. Шевченка, 4, кв. 69) 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 146, ч. 2 
ст. 258, ч. 3 ст. 332 КК України у судове засідання, 
яке відбудеться 10 травня 2017 року об 14 год. 00 хв.

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

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

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя О.О. Павленко

Згідно повідомлення Відділу господарських справ 
Східнокарибського верховного суду від 11 квітня 2017 
року, прийнято рішення про проведення слухання у спра-
ві NO. BVIHC (COM) 2017/0051 для розгляду заяви про 
призначення спільних ліквідаторів відносно SILISTEN 
TRADING LIMITED, офіційна адреса місцезнаходження 
офісу зареєстрована на 3-му поверсі, Ямраж Білдинг, 
Маркет Сквер, а/с 3175, Роуд-Таун, Тортола, Британ-
ські Віргінські острови, яку було подано до Відділу гос-
подарських справ Верховного суду Британських Віргін-
ських островів 3 квітня 2017 року, від імені Заявників, 
F.G. FINANCING LIMITED і NONOLET INC., с/о (для) Му-
рант Озанс, Палм Гроу Хауз, а/с 4857, Роуд-Таун, Торто-
ла, Британські Віргінські острови. Заяву буде розгляну-
то 22 травня 2017 року 10:00 у Верховному суді, Відділі 
господарських справ, будівлі Господарського суду, Мейн 
Стріт, Роуд-Таун, Тортола, Британські Віргінські острови.

Будь-яка особа, яка має намір взяти участь у розгляді 
заяви (незалежно від того, щоб підтримати чи виступи-
ти проти неї), повинна повідомити Заявників або їх пред-
ставників про такий намір у відповідності до Правила 
162 Правил про фінансову неспроможність (2005 року) 
до 16:00 19 травня 2017 року. Копія заяви  може бути на-
дана директору, члену чи кредитору, за умови сплати ви-
значеного судового збору.

Дата: 11 квітня 2017
Мурант Озанс
Законні представники Заявників
На ім’я  Ніколаса Фокса
Палм Гроу Хауз, а/с 4857
Роуд-Таун, Тортола
Британські Віргінські острови
Тел: +1 284 852 1723
E-mail: Nicholas.Fox@mourantozannes.com

ПРИМІТКА: Правило 162 Правил про фінансову неспроможність (2005) 
вимагає, що будь-яке повідомлення про намір взяти участь має бути пода-
но в письмовій формі і повинно містити: (I) ім’я та адреса особи, яка надає 
повідомлення і її контактні дані; (ІІ) обґрунтування його наміру підтримати 
або виступити проти заяви; і (III), якщо він є кредитором, суму боргу, або, 
якщо він не є кредитором, підстави, на яких він підтримує або виступає про-
ти заяви. Будь-яка особа, яка не подасть таке повідомлення, має право взя-
ти участь у засіданні лише з дозволу Суду.

Козелецький районний суд Чернігівської області повідомляє, 
що судове засідання у цивільній справі № 734/3053/16-ц за позо-
вною заявою Моторного (транспортного) страхового бюро Укра-
їни (МТСБУ) до Пісоцького Михайла Григоровича про відшкоду-
вання в порядку регресу витрат, пов’язаних із виплатою страхо-
вого відшкодування призначене до розгляду у судовому засідан-
ні на 09 годину 00 хвилин 10 травня 2017 року під головуван-
ням судді C.M. Бараненка в приміщенні суду за адресою: смт Ко-
зелець, вул. Свято-Преображенська, 7 Чернігівської області. Для 
участі у справі, як відповідач викликається Пісоцький Михайло 
Григорович, 19 вересня 1991 року народження останнє відоме 
місце реєстрації: Козелецький район, Чернігівська область, смт 
Козелець, вул. Соборності (Комсомольська), 69-а, кв. 9, 17000.

Одночасно суд повідомляє, що з опублікуванням оголошення 
про виклик відповідач вважається повідомленим про час та міс-
це розгляду справи, тому у разі відсутності відомостей про при-
чини неявки відповідача повідомленого належним чином, причи-
ну неявки буде визнано судом неповажною і суд вирішує справу 
на підставі наявних даних чи доказів (ухвалює заочне рішення).

Суддя C.M. Бараненко

Сватівський районий суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Юдіна Сер-
гія Миколайовича, проживає за адресою: м. Сороки-
не (Краснодон), вул. Чкалова, 39/2, Луганської об-
ласті, як відповідача в судове засідання по цивіль-
ній справі № 426/9613/16-ц за позовом Юдіної Світ-
лани Вікторівни до Юдіна Сергія Миколайовича про 
надання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон не-
повнолітніх дітей без дозволу батька, третя особа: 
Служба у справах дітей Сватівської районної держав-
ної адміністрації, що відбудеться 12 травня 2017 ро-
ку о 14.30 год.

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

Суддя В.О. Половинка

Повістка про виклик обвинуваченого при здійснені  
спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської об-
ласті знаходиться кримінальне провадження № 426/342/2016-к 
стосовно Іванушкіна Сергія Сергійовича, 12.05.1965 року наро-
дження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ст. 
109 ч. 1, ст. 110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійсню-
валось спеціальне досудове розслідування в порядку, передба-
ченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Іванушкін Сергій 
Сергійович зареєстрований за адресою: Луганська область, смт 
Станиця Луганська, вул. Шевченко, б. 96.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський ра-
йонний суд Луганської області викликає Іванушкіна Сергія Сергі-
йовича у підготовче судове засідання, яке розглядається в поряд-
ку спеціального судового провадження та відбудеться 12 травня 
2017 року о 12.00 годині в залі судових засідань Сватівського ра-
йонного суду Луганської області, що розташований за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 426/8742/2016-к стосовно Божича Дмитра Вікторови-
ча, 05.02.1980 року народження, обвинуваченого у вчинен-
ні злочину, передбаченого ст. 109 ч. 1, ст. 258-3 ч. 1, ст. 110 
ч. 2 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудо-
ве розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК 
України. Обвинувачений Божич Дмитро Вікторович зареє-
стрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, кв. 
Молодіжний, б. 18, кв. 314.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Божича 
Дмитра Вікторовича у підготовче судове засідання, яке роз-
глядається в порядку спеціального судового провадження та 
відбудеться 12 травня 2017 року о 09.30 годині в залі судо-
вих засідань Сватівського районного суду Луганської облас-
ті, що розташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючої судді Половинки В.О., суддів Попової О.М., Реки А.С.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області судді Юрченко С.О. знаходиться спе-
ціальне кримінальне провадження № 426/7278/16-к 
стосовно Айрапетян Лариси Леонідівни, 21.02.1970 
року народження, обвинуваченої у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 
258-3 КК України. Обвинувачена Айрапетян Л.Л. за-
реєстрована за адресою: м. Луганськ, вул. Анрі Бар-
бюса, буд. 18-а, кв. 10.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Айрапетян Ларису Леонідівну у підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 12 травня 2017 року о 12 
год. 00 хв. в залі Сватівського районного суду Луган-
ської області, що розташований за адресою: Луган-
ська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у 
складі головуючого судді Юрченко C.O., суддів По-
пової О.М., Осіпенко Л.М.

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

області судді Юрченко C.O. знаходиться спеціальне кримі-
нальне провадження № 426/7277/16-к стосовно Чумаченка 
Олександра Сергійовича, 04.10.1949 року народження, обви-
нуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109,  
ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Чума-
ченко О.С. зареєстрований за адресою: м. Луганськ, вул. 30 
років Перемоги, буд. 1, кв. 4.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Чумаченка Олек-
сандра Сергійовича у підготовче судове засідання, яке від-
будеться 12 травня 2017 року о 12 год. 30 хв. в залі Сватів-
ського районного суду Луганської області, що розташований 
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючого судді Юрченко С.О., суддів Попової О.М., Осіпен-
ко Л.М.

Інформація щодо здійснення спеціального судового  
провадження та повістка про виклик обвинуваченого

Колегією суддів Сватівського районного суду Луганської області 
21 червня 2016 року постановлено ухвалу про здійснення спеціаль-
ного судового провадження відносно Литвина Сергія Анатолійови-
ча, 02.07.1973 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ст. 109 ч. 1, ст. 110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України 
за кримінальним провадженням № 426/351/2016-к.

На підставі ст. ст. 297-5, 314, 323 КПК України, Сватівський ра-
йонний суд Луганської області викликає обвинуваченого Литвина 
Сергія Анатолійовича, 02.07.1973 року народження, який зареєстро-
ваний та проживає за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. 
Осипенка, буд. 5, кв. 214 у судове засідання, яке буде проводити-
ся в порядку спеціального судового провадження та відбудеться 11 
травня 2017 року о 15.30 годині в залі судових засідань Сватівсько-
го районного суду Луганської області, що розташований за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки обвинуваченого Литвина Сергія Анатолійовича в су-
дове засідання, судовий розгляд буде проводитися без участі обви-
нуваченого.

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

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 426/8736/2016-к стосовно Сурженка Михайла Вікторови-
ча, 29.08.1964 року народження, обвинуваченого у вчинен-
ні злочину, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, по яко-
му здійснювалось спеціальне досудове розслідування в по-
рядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинуваче-
ний Сурженко Михайло Вікторович, зареєстрований за адре-
сою: Луганська область, м. Луганськ, кв. 50-річчя Жовтня, 
б. 26, кв. 10.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Суржен-
ко Михайло Вікторович, у підготовче судове засідання, яке 
розглядається в порядку спеціального судового проваджен-
ня та відбудеться 11 травня 2017 року о 14.30 годині в за-
лі судових засідань Сватівського районного суду Луганської 
області, що розташований за адресою: Луганська область,  
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючої судді Половинки В.О., суддів Попової О.М., Реки А.С.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 426/8734/2016-к стосовно Мануйлова Євгена Володими-
ровича, 05.01.1967 року народження, обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, передбаченого ст. 109 ч. 1, ст. 258-3 ч. 1 ст. 
110 ч. 2 КК України, по якому здійснювалось спеціальне до-
судове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 
КПК України. Обвинувачений Мануйлов Євген Володимиро-
вич зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Лу-
ганськ, 1-й мікрорайон, б. 4, кв. 1.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Мануйлова 
Євгена Володимировича у підготовче судове засідання, яке 
розглядається в порядку спеціального судового проваджен-
ня та відбудеться 11 травня 2017 року о 10.00 годині в за-
лі судових засідань Сватівського районного суду Луганської 
області, що розташований за адресою: Луганська область,  
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючої судді Половинки В.О., суддів Попової О.М., Реки А.С.
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оголошення

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Бурлаку Олександра Максимовича, 18.02.1977 
р.н., та Бурлаку Ігоря Максимовича, 31.08.1979 р.н., 
як обвинувачених у кримінальному провадженні  
№ 296/1955/16-к по обвинуваченню у вчиненні кри-
мінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, під головуванням судді Аксьонова В. Є. в 
судове засідання, що відбудеться 19 та 26 червня 
2017р. о 10 год. 00 хв. у приміщенні Корольовського 
районного суду м. Житомира за адресою: м. Жито-
мир, майдан Соборний, 1, зал 2-К (к. 106).

Явка обвинувачених в судове засідання 
обов’язкова.

Відповідно до ст.ст. 74—76 ЦПК України При-
морський районний суд м. Одеси (суддя Ільчен-
ко Н. А.) викликає в судове засідання як відповіда-
чку Варюхно Світлану Миколаївну по цивільній спра-
ві №522/3203/17-ц за позовом Ковальчук Тетяни Во-
лодимирівни до Варюхно Світлани Миколаївни про 
стягнення боргу.

Судове засідання відбудеться 20.06 2017 року о 
15 год. 00 хв. за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 
33, каб. 224.

У випадку неявки в судове засідання зазначеної 
особи, справа буде розглянута за її відсутності.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропе-
тровської області (суддя Гаврилов В. А.) викликає в 
судове засідання відповідачку Проценко Тетяну Ан-
дріївну в справі за позовом Публічного акціонерного 
товариства «Сбербанк» (скорочена назва ПАТ «Сбер-
банк») про стягнення заборгованості.

Останнє місце проживання відповідачки: вул. Куй-
бишева, буд. 202, кв. 32, м. Донецьк. Судове засідан-
ня призначене на 12 травня 2017 р. о 15.10 год. за 
адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 
203.

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

Херсонський міський суд Херсонської області по-
відомляє, що 15.05.2017 р. о 08.15 год. у приміщенні 
суду за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, 
каб. № 410, відбудеться слухання цивільної справи за 
позовом Ференц Надії Миколаївни до Кирніса Сер-
гія Миколайовича, Дудкіна Олександра Анатолійови-
ча про визнання особи такою, що втратила право ко-
ристування жилим приміщенням.

Просимо відповідачів: Кирніса Сергія Миколайо-
вича, Дудкіна Олександра Анатолійовича з’явитися 
до суду на вказані дату і час. У випадку неявки від-
повідачів справа буде розглянута в їхню відсутність.

Суддя О. Й. Ігнатенко

Оріхівський районний суд Запорізької області ви-
кликає Покрову Андрія Олексійовича, 29.07.1975 ро-
ку народження, в судове засідання по кримінально-
му провадженню № 1-кп/323/58/17 (323/406/17-к) за 
обвинуваченням Покрови Андрія Олексійовича за 
фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 
258-3 КК України, яке відбудеться 19 травня 2017 ро-
ку о 10.00 год. у приміщенні суду за адресою: Запо-
різька область, м. Оріхів, вул. Травнева, 23, кабінет 
№ 9.

Суддя Смокович М. В.

Дзержинський міський суд Донецької області 
(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає ци-
вільну справу за позовом Назаренко Лілії Вікторівни 
до Халілова Мурсала Гочу огли про стягнення суми 
боргу за договором займу. Відповідач по справі: Ха-
лілов Мурсал Гочу огли (зареєстрований за адресою: 
м. Донецьк, вул. Садоводчеська, 29В), викликається 
на 17 травня 2017 року о 13.00 год. до суду, каб. № 7, 
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя В. В. Андреєв

Бериславський районний суд Херсонської області 
викликає як відповідачку Кірєєнкову Галину Олексан-
дрівну по цивільній справі за позовом Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія» 
«Європейська агенція з повернення боргів» до Кірє-
єнкової Галини Олександрівни про стягнення забор-
гованості за кредитним договором. Слухання справи 
призначено на 18.05.2017 року о 08.30 годині в при-
міщенні Бериславського районного суду Херсон ської 
області за адресою: м. Берислав Херсонської облас-
ті, вул. Центральна, 249, тел. (05546)7-37-57. У разі 
неявки в судове засідання справа буде розглянута за 
вашої відсутності.

Суддя Миргород B. C.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської 
області (суддя Головін В. О.) викликає в судове засідання 
відповідачку Вакуленко Тетяну Володимирівну в справі за 
позовом Бадалій Людмили Анатоліївни про визнання пра-
ва власності.

Останнє місце проживання відповідачки: Запорізька об-
ласть, Вільнянський район, с. Новофедорівка, вул. Червоно-
казацька, 6.

Судове засідання призначене на 12 червня 2017 року о 
10.00 год. за адресою: Дніпропетровська область, м. Павло-
град, вул. Дніпровська, 135, каб. 506.

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

Южний міський суд Одеської області викликає 
Мигалатьєва Василя Валерійовича як відповідача по 
цивільній справі №519/980/16-ц за позовом Мигала-
тьєвої Євгенії Євгенівни до Мигалатьєва Василя Ва-
лерійовича про розірвання шлюбу, в судове засідан-
ня на 26 травня 2017 року об 11.00 год. у приміщенні 
суду за адресою: Одеська область, м. Южне, пp. Гри-
горівського Десанта, 26 «а», зал № 3.

У разі неявки відповідача Мигалатьєва Василя Ва-
лерійовича в судове засідання, справа буде розгля-
нута у його відсутність.

Суддя З. І. Барановська

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача по справі  
№ 409/2499/16-ц за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Акі-
менкової Олени Вікторівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 14.06.2017 року о 10.00 
год. (резервна дата 16.06.2017 р. о 10.00 год.) в залі су-
ду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. 
Горького, 2.

Викликається Акіменкова Олена Вікторівна, останнє 
місце реєстрації: м. Луганськ, вул. 2а Берегова, буд. 14.

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

Суддя Третяк О. Г.

Деснянський районний суд м. Києва викликає як відпові-
дача Шакур Сармада у зв’язку з розглядом цивільної спра-
ви за позовом Плиткевич Ірини Георгіївни до Шакур Сармад, 
третя особа: Орган опіки та піклування Деснянської районної 
в м. Києві державної адміністрації в особі Служби у справах 
дітей Деснянської  районної в м. Києві державної адміністра-
ції про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів 
на 31.05.2017 року о 17.20 год.

За адресою: м. Київ, пр-т Маяковського, 5-В, каб. 36. У ра-
зі неявки відповідача або представника відповідача в судове 
засідання без поважних на те причин, справа буде розгляну-
та за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя І. В. Клочко

Сторожинецький районний суд Чернівецької об-
ласті викликає як відповідача Молофія Романа Дми-
тровича 15.03.1972 року народження, останнє відо-
ме місце проживання відповідача: с. Великий Кучу-
рів, Сторожинецького району, Чернівецької облас-
ті, в судове засідання у цивільній справі за позовом 
Малофія Івана Олександровича до Молофія Романа 
Дмитровича про стягнення боргу, на 14 год. 00 хв. 
19.05.2017 року за адресою: м. Сторожинець, вул. 
Чернівецька, 6, кабінет № 02.

У разі неявки в судове засідання, справа буде роз-
глянута у вашій відсутності.

Суддя Н. П. Дедик

У провадженні Красноградського районного суду 
Харківської області знаходиться цивільна справа за 
позовом Вареми Олени Сергіївни до Вареми Дмитра 
Вікторовича про стягнення аліментів.

Красноградський районний суд цим оголошенням 
викликає на судове засідання Варему Дмитра Вікто-
ровича до суду за адресою: м. Красноград Харків-
ської області, вул. Харківська, 127, на 18.05.2017 ро-
ку о 08.30, згідно ст. 74 ЦПК України. 

У випадку неявки до суду без поважних причин 
справу може бути розглянуто без відповідача. 

  Суддя І. Г. Рибальченко

Бориспільський міськрайонний суд Київської об-
ласті повідомляє, що 26.05.2017 р. об 11.00 год. від-
будеться розгляд справи № 359/7611/16-ц ПАТ «Ук-
рсоцбанк» до Свідро Наталії Вікторівни, Афанасьє-
вої Світлани Василівни, Жиленко Сергія Павловича 
про звернення стягнення на предмет іпотеки, Жилен-
ко Сергію Павловичу необхідно з’явитися до Борис-
пільського міськрайонного суду за адресою: м. Бо-
риспіль, вул. Київський шлях, 72, зал с/з № 10. У ви-
падку неявки відповідача, від якого не надійшло за-
яви про розгляд справи, за його відсутності або як-
що повідомлені ним причини неявки визнані непо-
важними, буде ухвалено заочне рішення.

Суддя І. В. Муранова-Лесів

Оржицький районний суд Полтавської області ви-
кликає як відповідача Колеснік Андрія Геннадійови-
ча, 13.05.1985 р.н., останнє відоме місце проживан-
ня: м. Кадіївка, Луганської області в судове засідання 
по цивільній справі № 543/198/17 за позовом Колес-
нік Світлани Григорівни до Колеснік Андрія Геннаді-
йовича про стягнення аліментів на дитину, яке при-
значене на 02 червня 2017 року о 09 год. 30 хв. в при-
міщенні Оржицького районного суду Полтавської об-
ласті за адресою: Полтавська область, селище Оржи-
ця, вул. Центральна, 74. В разі неявки у вказане су-
дове засідання відповідача суд розгляне справу без 
його участі.

Суддя Смілянський Є. А.

Вишгородський районний суд Київської області 
повідомляє ТОВ «Турс Енд Тревел», що вони викли-
каються в судове засідання як відповідач по справі за 
позовом Задорожного Олександра Михайловича до 
ТОВ «Турс Енд Тревел» про відшкодування шкоди.

Судове засідання відбудеться 06 червня 2017 року 
о 12.00 годині в залі суду за адресою: м. Вишгород, 
вул. Кургузова, 7, каб. 9.

В разі неявки справа буде розглядатись у відсут-
ність його представника.

Суддя Л. Ф. Войнаренко

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської 
області викликає Захлєбаєву Ларису Миколаївну (останнє ві-
доме місце проживання: 39600, Полтавська область, м. Кре-
менчук, вул. Вадима Пугачова, буд. 5, кв. 54) як відповідачку 
по справі за позовом Федорової Марини Валеріївни до За-
хлєбаєвої Лариси Миколаївни про усунення перешкод у ко-
ристуванні власністю та вселення. Судове засідання відбу-
деться 01.06.2017 р. о 14.00 год. у приміщенні суду за адре-
сою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 29/5, каб. 7. Яв-
ка до суду є обов’язковою. В разі неявки в судове засідання, 
справу буде розглянуто за вашої відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини не-
явки в судове засідання.

Суддя Ю. В. Рибалка

Саратський районний суд Одеської області (68200, смт 
Сарата, Одеської області, вул. Крістіана Вернера,107, суддя 
Кожокар Т. Я.) викликає в судове засідання на 31 травня 2017 
року, на 10 годину 00 хвилин як відповідача Лапенка Олексія 
Анатолійовича, який зареєстрований за адресою: смт Сара-
та, вулиця Садова, 6, Одеської області по цивільній справі за 
позовом Лапенко Ольги Леонідівни до Лапенка Олексія Ана-
толійовича, треті особи: виконавчий комітет Саратської се-
лишної ради Одеської області, служба у справах дітей Сарат-
ської районної державної адміністрації Одеської області про 
позбавлення батьківських прав.

В разі неявки та невиконання обов’язку повідомити суд 
про причину неявки, справу буде вирішено без вашої участі 
за наявними у справі доказами.

Ладижинський міський суд Вінницької області викли-
кає громадянина: Іванова Івана Івановича для участі у су-
довому розгляді як відповідача у цивільній справі за по-
зовом Буги Сергія Петровича про стягнення збитків від 
інфляції та трьох процентів річних.

Справа буде розглядатися суддею І.О. Патраман-
ським у приміщенні Ладижинського міського суду Ві-
нницької області за адресою: м. Ладижин, Вінниць-
ка область, вул. Енергетиків, 13, тел. ((04343) 6-03-66), 
23.05.2017 року о 13 год. 00 хв.

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

Артемівський міськрайонний суд Донецької області  
(м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу 2/219/2019/2017 за позовом Каніщева Дени-
са Миколайовича до Шнайдер Марії Миколаївни, Хомякової 
Ірини Миколаївни про визнання права власності в порядку 
спадкування за законом.

Відповідачка у справі: Хомякова Ірина Миколаївна, 
останнє місце реєстрації – м. Луганськ, вул. А. Ліньова, 
85а/64, викликається на 10.05.2017 року о 09.05 годині до 
суду, каб. № 309, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачка 
повинна повідомити суд про причини неявки, інакше спра-
ва буде розглядатися в її відсутність.

Суддя Хомченко Л.І.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-

ті повідомляє, що 17 березня 2017 року розглянуто 

цивільну справу № 409/2775/16-ц за позовною зая-

вою Обнявко Євгена Валерійовича до Обнявко Тетя-

ни Вікторівни про розірвання шлюбу та винесено за-

очне рішення про задоволення позову в повному об-

сязі.

Суддя Полєно В. С.

В провадженні судді Рівненського міського суду Рів-
ненської області Тимощука О. Я. перебувала цивільна 
справа № 569/17578/16-ц за позовом Пономарьової Оле-
ни Олександрівни до Пономарьова Андрія Миколайови-
ча про розірвання шлюбу.

22 березня 2017 року Рівненським міським судом 
винесено заочне рішення по вищезазначеній цивільній 
справі. Відповідач в дане судове засідання не з’явився.

У зв’язку з наведеним Рівненський міський суд пові-
домляє Пономарьова Андрія Миколайовича про те, що 
копію заочного рішення від 22 березня 2017 року можна 
отримати в приміщенні Рівненського міського суду, що 
за адресою: вул. Шкільна, 1, м. Рівне, 33028.

Апеляційним судом Донецької області (87515,  
м. Маріуполь, пр. Миру, 1А) розглядається криміналь-
не провадження за обвинуваченням Фишер Максима 
Володимировича за 3 ст. 368. ч. 1 ст. 366 КК України.

Обвинувачений Фишер Максим Володимирович 
викликається до апеляційного суду Донецької об-
ласті на 18 травня 2017 року о 14.00 год. для участі 
у апеляційному розгляді кримінального проваджен-
ня щодо нього. Резервна дата апеляційного розгляду 
24.05.2017 року о 10.00 год.

У разі неявки обвинуваченого кримінальне прова-
дження буде розглянуто у його відсутності за наяв-
ними доказами.

Суддя Преснякова А. А.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як 
відповідача Штембуляк Юрія Анатолійовича за позо-
вом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» до Штембуляк 
Сергія Анатолійовича, Штембуляк Юрія Анатолійо-
вича, Штембуляк Анатолія Дмитровича про стягнен-
ня за кредитним договором. Судове засідання відбу-
деться 16.05.2017 р. об 11 год. 00 хв. у приміщен-
ні Суворовського районного суду м. Одеси за адре-
сою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68, за-
ла судових засідань № 8. У разі неявки Штембуляк 
Юрія Анатолійовича судове засідання буде проведе-
не у його відсутність.

Суддя С. С. Аліна

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

В провадженні Апеляційного суду Луганської об-
ласті знаходиться апеляційна скарга захисника Єв-
сюкова А.А., що діє в інтересах обвинуваченого Па-
трічного Андрія Володимировича, у кримінальному 
провадженні № 22016250000000008 від 23.02.2016 
року на вирок Троїцького районного суду Луганської 
області від 27 грудня 2016 року стосовно Патрічного 
Андрія Володимировича, за обвинуваченням у ско-
єнні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Апеляційний суд Луганської області викликає об-
винуваченого Патрічного Андрія Володимировича, 
09.11.1962 року народження, що зареєстрований за 
адресою: м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 8/12 та 
мешкає за адресою: м. Луганськ, м. Олександрівськ, 
вул. Спортивна 2а/22 в судове засідання у криміналь-
ному провадженні № 11кп/782/63/2017 за обвинува-
ченням відносно нього, за ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни, яке відбудеться 01 червня 2017 року о 10 годи-
ні в приміщенні Апеляційного суду Луганської облас-
ті, розташованого за адресою: Луганська область,  
м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 16.

У випадку неявки обвинуваченого, справу буде 
розглянуто за його відсутністю.

Суддя Ю. М. Савич

Володарсько-Волинський районний суд Жито-
мирської області (смт Хорошів, вул. Героїв України, 
1) викликає як відповідача Гаррі Миколу Едуардови-
ча, 23.01.1983 р.н., уродженця м. Кам’янка-Бузька 
Львівської області, раніше проживав за адресою:  
с. Галинівка, вул. Центральна, 20 Хорошівського ра-
йону Житомирської області, в судове засідання, яке 
відбудеться 17.05.2017 року о 08.30 годині в залі су-
ду у справі за позовом Мошківської Вікторії Вікторів-
ни до Гаррі Миколи Едуардовича про стягнення алі-
ментів на утримання неповнолітніх дітей.

У разі неявки в судове засідання справу буде роз-
глянуто за відсутності відповідача.

Суддя Мельник М. Л.

Старобільський районний суд Луганської об-
ласті викликає відділ освіти Кіровської міської ра-
ди Луганської області, який розташований: Луган-
ська область, м. Голубівка, вул. 23 партз’їзду, 7, як 
відповідача в судове засідання по цивільній спра-
ві №431/1678/17 за позовом Гальчук Г. М. до відді-
лу освіти Кіровської міської ради Луганської області 
про розірвання трудового договору, що відбудеться 
11.05.2017 р. о 09.00 год. у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 
38-«а». У разі неявки на вказане судове засідання, 
суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі 
ч. 4 ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. В. Кудрявцев

Дарницький районний суд м. Києва викли-
кає відповідача Шипілова Олексія Миколайовича, 
14.02.1978 р.н., у судове засідання на 22.05.2017р. о 
12.15 год. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, зал 
213, для участі у цивільній справі за позовом Шипі-
лової Г.М. до Шипілова О. М., третя особа: Орган опі-
ки та піклування Дарницької районної в м. Києві дер-
жавної адміністрації, про позбавлення батьківських 
прав та стягнення додаткових витрат на утримання 
дитини.

У разі неявки відповідача до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням та справу бу-
де розглянуто по суті за наявними в ній матеріалами.

Суддя Парамонов М. Л.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає 
Олійника Віталія Олександровича, 05.01.1979 р.н., 
який проживає: м. Києв, вул. Якубовського, 17,  
кв. 135, як відповідача в судове засідання по спра-
ві за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Дельта Банк» до Олійника Віталія Олександрови-
ча про стягнення заборгованості за кредитною ліні-
єю, яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: 
03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, буд. 3-а, 
каб. № 5, на 19.06.2017 року о 09.20 год.

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

Суддя С. В. Ладиченко

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідачку по справі  
№ 409/2536/16-ц за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Моги-
левської Світлани Миколаївни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 14.06.2017 року об 11.00 
год. (резервна дата 16.06.2017 р. об 11.00 год.) у залі суду 
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Горь-
кого, 2.

Викликається Могилевська Світлана Миколаївна, остан-
нє місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Комунарська, буд. 37.

У випадку неявки відповідачки справу буде розглянуто за 
її відсутності за наявними доказами.

Суддя Третяк О. Г.

Потерпілі Латипова Альвіре Раїсівна, Когут Анна 
Казимирівна, Когут-Золотар Олена Володимирівна 
відповідно до ст.ст. 134, 135 КПК України виклика-
ються в судове засідання на 17 год. 00 хв. 16 трав-
ня 2017 року до Хмельницького міськрайонного су-
ду Хмельницької області (м. Хмельницький, вул. Ге-
роїв Майдану, 54, каб. 203, суддя Піндрак О. О., конт. 
тел. (0382) 76-28-40), для проведення судового роз-
гляду справи № 686/18758/16-к за заявою захисни-
ка – адвоката Панченко О.С. в інтересах засуджено-
го Прокоф’єва А.В. про перегляд судового рішення 
за нововиявленими обставинами. Поважні причини 
та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 
138, 139 КПК України.
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Сєвєродонецький міський суд Луганської області повідомляє 
мешканців міста Кадіївка (Стаханов) Луганської області про ви-
несення заочних рішень суду у справах за позовами ПАТ «Дель-
та Банк»:

Справа №428/7636/15-ц за позовом ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» до 
Федорова Юрія Геннадійовича про стягнення заборгованості 
розглянута – винесено заочне рішення від 08.02.2015 року.

Справа №428/7802/15-ц за позовом ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» до 
Передерій Любові Олексіївни про стягнення заборгованості роз-
глянута – винесено заочне рішення від 20.05.2015 року.

Справа №428/4007/15-ц за позовом ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» до 
Умеренка Дмитра Віталійовича про стягнення заборгованості 
розглянута – винесено заочне рішення від 07.10.2015 року.

Справа №428/4005/15-ц за позовом ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» до 
Войтович Світлани Валентинівни про стягнення заборгованості 
розглянута – винесено заочне рішення від 15.10.2015 року.

Справа №428/6039/15-ц за позовом ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» до 
Маслової Ірини Валеріївни про стягнення заборгованості розгля-
нута – винесено заочне рішення від 02.02.2016 року.

Справа №428/4047/15-ц за позовом ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» до 
Колеснікова Данила Валерійовича про стягнення заборгованості 
розглянута – винесено заочне рішення від 22.02.2016 року.

Справа №428/4640/15-ц за позовом ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» до 
Розенберг Альбіни Володимирівни про стягнення заборгованості 
розглянута – винесено заочне рішення від 27.11.2015 року.

Справа №428/5890/15-ц за позовом ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» до 
Добряка Юрія Олексійовича про стягнення заборгованості роз-
глянута – винесено заочне рішення від 01.12.2015 року.

Справа №428/4001/15-ц за позовом ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» до 
Вороніної Ганни Вікторівни про стягнення заборгованості розгля-
нута – винесено заочне рішення від 25.11.2015 року.

Справа №428/4631/15-ц за позовом ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» до 
Семенової Наталії Анатоліївни про стягнення заборгованості роз-
глянута – винесено заочне рішення від 24.11.2015 року.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухва-
лив, за письмовою заявою відповідача, яку може бути подано 
протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Суддя Г. Д. Скочій

Сєвєродонецький міський суд Луганської області пові-
домляє мешканців міста Кадіївка (Стаханов), міста Ірміно та 
міста Алмазна Луганської області про винесення заочних рі-
шень суду у справах за позовами ПАТ «Дельта Банк»:

Справа № 428/847/15-ц за позовом ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» 
до Нуждіна Олега Івановича про стягнення заборгованості 
розглянута - винесено заочне рішення від 10.08.2015 року.

Справа № 428/4630/15-ц за позовом ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» 
до Гладких Юлії Олександрівни про стягнення заборгованос-
ті розглянута - винесено заочне рішення від 10.08.2015 року.

Справа № 428/4638/15-ц за позовом ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» 
до Кушлевич Любові Леонідівни про стягнення заборгова-
ності розглянута - винесено заочне рішення від 10.08.2015 
року.

Справа № 428/590/15-ц за позовом ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» 
до Іванової Наталії Вікторівни про стягнення заборгованос-
ті розглянута - винесено заочне рішення від 29.09.16 року.

Справа № 428/8431/15-ц за позовом ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» 
до Чипак Любові Миколаївни про стягнення заборгованості 
розглянута - винесено заочне рішення від 10.08.2015 року.

Справа № 428/7797/14-ц за позовом ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» 
до Таранець Ірини Сергіївни про стягнення заборгованості 
розглянута - винесено заочне рішення від 10.08.2015 року.

Справа № 428/7806/15-ц за позовом ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» 
до Мови Людмили Кіндратівни про стягнення заборгованос-
ті розглянута - винесено заочне рішення від 12.03.2016 року.

Справа № 428/7653/15-ц за позовом ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» 
до Глух Олександра Євгеновича про стягнення заборгова-
ності розглянута - винесено заочне рішення від 12.03.2016 
року.

Справа № 428/7631/15-ц за позовом ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» 
до Пірожок Світлани Віталіївни про стягнення заборгованос-
ті розглянута - винесено заочне рішення від 29.01.2016 року.

Справа № 428/7803/15-ц за позовом ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» 
до Матюніна Романа Ігоровича про стягнення заборгованос-
ті розглянута - винесено заочне рішення від 12.03.2016 року.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його 
ухвалив, за письмовою заявою відповідача, яку може бути 
подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Суддя В. М. Олійник

Сєвєродонецький міський суд Луганської області повідомляє 
мешканців міста Кадіївка (Стаханов) Луганської області про ви-
несення заочних рішень суду у справах за позовами ПАТ «Дель-
та Банк»:

Справа №428/4639/15-ц за позовом ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» до 
Палія Валерія Михайловича про стягнення заборгованості роз-
глянута – винесено заочне рішення від 20.07.2015 року.

Справа №428/4049/15-ц за позовом ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» до 
Усаніної Ірини Валеріївни про стягнення заборгованості розгля-
нута – винесено заочне рішення від 21.09.2015 року.

Справа №428/3063/15-ц за позовом ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» до 
Бурдіної Оксани Сергіївни про стягнення заборгованості розгля-
нута – винесено заочне рішення від 20.05.2015 року.

Справа №428/576/15-ц за позовом ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» до 
Бурлуцького Василя Леонідовича про стягнення заборгованості 
розглянута – винесено заочне рішення від 22.04.2015 року.

Справа №428/588/15-ц за позовом ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» до 
Дороніна Олександра Івановича про стягнення заборгованості 
розглянута – винесено заочне рішення від 22.04.2015 року.

Справа №428/581/15-ц за позовом ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» до 
Чепурного Олександра Миколайовича про стягнення заборгова-
ності розглянута – винесено заочне рішення від 27.04.2015 року.

Справа №428/3067/15-ц за позовом ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» до 
Єфанової Тетяни Василівни про стягнення заборгованості роз-
глянута – винесено заочне рішення від 20.05.2015 року.

Справа №428/4632/15-ц за позовом ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» до 
Логачова Ігоря Миколайовича про стягнення заборгованості роз-
глянута – винесено заочне рішення від 20.07.2015 року.

Справа №428/4977/15-ц за позовом ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» до 
Повєткіна Євгена Валерійовича про стягнення заборгованості 
розглянута – винесено заочне рішення від 18.09.2015 року.

Справа №428/3075/15-ц за позовом ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» до 
Шефер Валентини Михайлівни про стягнення заборгованості 
розглянута – винесено заочне рішення від 02.11.2015 року.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухва-
лив, за письмовою заявою відповідача, яку може бути подано 
протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Суддя І. О. Юзефович

Сєвєродонецький міський суд Луганської області пові-
домляє мешканців міста Кадіївка (Стаханов), міста Ірміно та 
міста Алмазна Луганської області про винесення заочних рі-
шень суду у справах за позовами ПАТ «Дельта Банк»:

Справа № 428/7647/15-ц за позовом ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» 
до Клюєва Олександра Віталійовича про стягнення заборго-
ваності розглянута - винесено заочне рішення від 29.01.2016 
року.

Справа № 428/7808/15-ц за позовом ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» 
до Ляни Світлани Євгенівни про стягнення заборгованості 
розглянута - винесено заочне рішення від 29.01.2016 року.

Справа № 428/7767/15-ц за позовом ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» 
до Соболенко Ірини Геннадіївни про стягнення заборгова-
ності розглянута — винесено заочне рішення від 29.01.2016 
року.

Справа № 428/7655/15-ц за позовом ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» 
до Шафієвої Світлани Юріївни про стягнення заборгованос-
ті розглянута - винесено заочне рішення від 29.01.16 року.

Справа № 428/7662/15-ц за позовом ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» 
до Цимбал Олександра Юрійовича про стягнення заборгова-
ності розглянута — винесено заочне рішення від 29.01.2016 
року.

Справа № 428/7638/15-ц за позовом ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» 
до Денісової Віри Михайлівни про стягнення заборгованос-
ті розглянута - винесено заочне рішення від 29.01.2016 року.

Справа № 428/7629/15-ц за позовом ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» 
до Прохорова Сергія Ігоровича про стягнення заборгованос-
ті розглянута - винесено заочне рішення від 29.01.2016 року.

Справа № 428/7804/15-ц за позовом ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» 
до Єрьоміна Андрія Анатолійовича про стягнення заборгова-
ності розглянута - винесено заочне рішення від 29.01.2016 
року.

Справа № 428/7650/15-ц за позовом ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» 
до Шафієва Артура Рафаіловича про стягнення заборгова-
ності розглянута - винесено заочне рішення від 12.03.2016 
року.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його 
ухвалив, за письмовою заявою відповідача, яку може бути 
подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Суддя В. М. Олійник

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

області – судді Юрченко C.O. знаходиться спеціальне кри-
мінальне провадження № 426/4992/16-к стосовно Дубров-
ського Віталія Анатолійовича, 14.11.1970 року народжен-
ня, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Дубровський Віталій 
Анатолійович зареєстрований за адресою: м. Луганськ, вул. 
Краснознаменна, буд. 49, кв. 8.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Дубров-
ського Віталія Анатолійовича у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 15 травня 2017 року об 11 год. 00 хв. 
у залі Сватівського районного суду Луганської області за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі го-
ловуючого судді Юрченко C.O., суддів Половинки В.О., Ре-
ки А.С.

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, 

що 23.05.2017 року об 11.30 год. у приміщенні Вінницько-
го міського суду Вінницької області за адресою: м. Вінниця, 
вул. Грушевського, 17, у залі судових засідань № 10, відбу-
деться підготовче судове засідання в кримінальному прова-
дженні № 42016020420000054 за обвинуваченням Ломаки 
Олександра Анатолійовича у вчиненні злочинів, передбаче-
них ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Ломака 
Олександр Анатолійович, 17.05.1972 р.н., який зареєстрова-
ний та проживає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, пр. Пе-
ремоги, буд. 55а, кв. 72.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості 
з’явитися до суду, просимо повідомити про причини немож-
ливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі:  
головуючого судді Ковальчук Л. В., суддів Венгрин О. О.,  
Сичука М. М.

Тростянецький райсуд Сумської області викликає 
як відповідачку КЛІСТОВУ Наталію Михайлівну в су-
дове засідання у цивільній справі № 2/588/201/17 за 
позовом КЛІСТОВА Михайла Вікторовича до КЛІС-
ТОВОЇ Наталії Михайлівни, Служби у справах дітей 
Тростянецької районної адміністрації в інтересах 
КЛІСТОВА Віктора Михайловича про визнання осіб 
такими, що втратили право на користування жит-
лом, яке відбудеться о 10 годині 45 хвилин 16 трав-
ня 2017 року, о 13 годині 30 хвилин 29 травня 2017 
року в приміщенні суду за адресою: Сумська обл.,  
м. Тростянець, вул. Миру, 9. У разі неявки відповіда-
чки справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя М. В. Щербаченко

Шевченківський районний суд м. Чернівці викли-
кає Куц Оксану Олександрівну, 17.06.1974 року на-
родження, зареєстровану: місто Чернівці, вулиця Хо-
тинська, 45в, квартира 37, останнє відоме фактич-
не місцезнаходження: м. Макіївка Донецької облас-
ті, як обвинувачену в кримінальному провадженні  
№ 22016260000000010 від 17.03.2016 р. за ст. 258-
3 ч. 1 КК України.

Судове підготовче засідання відбудеться 11 трав-
ня 2017 року о 09.30 годині за адресою: 58001,  
м. Чернівці, вул. Кафедральна, 4, кабінет №11.

З моменту опублікування повістки про виклик об-
винуваченої Куц Оксани Олександрівни в засобах ма-
сової інформації загальнодержавної сфери розпо-
всюдження, остання вважається належним чином 
ознайомленою з її змістом.

Суддя Слободян Г. М.

Жашківський районний суд Черкаської області викликає 
в судове засідання як відповідачів по цивільній справі за по-
зовом Холоденка Петра Вікторовича до Шалаєвої Валентини 
Радіонівни та Шалаєва Павла Олександровича про визнан-
ня осіб такими, що втратили право користування житловим 
приміщенням та зняття з реєстраційного обліку, відповіда-
чку Шалаєву Валентину Радіонівну, 11.05.1956 року наро-
дження, останнє відоме місце реєстрації: вул. Городищан-
ська, 104, м. Жашків Черкаської області, та відповідача Ша-
лаєва Павла Олександровича, 11.03.1987 року народження, 
останнє відоме місце реєстрації: вул. Городищанська, 104,  
м. Жашків Черкаської області.

Судове засідання відбудеться 6 червня 2017 року о 09 год. 
00 хв. у залі судових засідань Жашківського районного суду 
Черкаської області за адресою: вул. Благовісна (Чапаєва), 8, 
м. Жашків, Черкаська область.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки в судове засідан-
ня, справа буде розглянута без вашої участі.

Суддя Р. В. Шимчик

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу за позовною заявою ПАТ КБ «Приват 
Банк» до Трушина Віталія Олеговича про стягнення 
заборгованості. Відповідач по справі викликається 
до суду (м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, 
кім. 302), для участі в розгляді справи по суті:

– Трушин Віталій Олегович, 30.06.1981 року наро-
дження, який мешкає за адресою: 84501, Донецька 
область, м. Бахмут, вул. Оборони, буд. 31, кв. 18, на 
12 травня 2017 року о 08.45 годині.

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

Суддя Фролова Н. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу за позовом Публічного акці-
онерного товариства «Родовід Банк» до Віноград-
ського Федора Володимировича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Відповідач по справі Віноградський Федір Воло-
димирович, який зареєстрований за адресою: Доне-
цька область, м. Єнакієве, вул. Гагаріна, буд. 2Б, кв. 
53, викликається на 15 травня 2017 року о 09 годині 
00 хвилин до суду в каб. № 210, для участі у розгля-
ді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття, від-
повідач повинен повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглядатися у його відсут-
ність.

Суддя Полтавець Н. З.

Теплодарський міський суд Одеської області ви-
кликає до суду відповідача Коваленка Віктора Олек-
сійовича, останнє відоме місце проживання за адре-
сою: 66002, Полтавська область, Октябрський ра-
йон, м. Полтава, вул. Сосюри, 54, по цивільній спра-
ві №516/1/17 за позовом Олійника Вячеслава Мико-
лайовича до Коваленка Віктора Олексійовича, Спіль-
ного українсько-індійського підприємства «КОРА-
СА» про стягнення заборгованості, розгляд якої від-
будеться 15 травня 2017 року о 14.00 годині за адре-
сою: м. Теплодар Одеської обл., вул. Комунальна, 3 
(суддя Мислива Л. M.).

Теплодарський міський суд пропонує відповідачу 
Коваленку В. О. подати заперечення на позов та до-
кази, якими обґрунтовуються заперечення. У разі не-
явки в судове засідання справа може бути розгляну-
та за відсутності відповідача Коваленка В. О.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області пові-
домляє мешканців міста Кадіївка (Стаханов), міста Тепло-
гірськ Луганської області про винесення заочних рішень су-
ду у справах за позовами ПАТ «Дельта Банк»:

Справа №428/7265/15-ц за позовом ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» 
до Стукало Світлани Миколаївни про стягнення заборгова-
ності розглянута – винесено заочне рішення від 06.02.2015 
року.

Справа №428/7605/15-ц за позовом ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» 
до Закори Геннадія Борисовича про стягнення заборгова-
ності розглянута – винесено заочне рішення від 19.01.2015 
року.

Справа №428/586/15-ц за позовом ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» 
до Іванової Надії Василівни про стягнення заборгованості 
розглянута – винесено заочне рішення від 03.04.2015 року.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його 
ухвалив, за письмовою заявою відповідача, яку може бути 
подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Суддя Ж. І. Кордюкова

В провадженні Бердянського міськрайонного су-
ду знаходиться цивільна справа №310/39/17 за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «БРОКБІЗ-
НЕСБАНК» до Флорескула Дениса Олександровича, 
Флорескула Олександра Онуфрійовича, треті особи: 
Базаря Оксана Вікторівна, Базаря Микола Валенти-
нович, про звернення стягнення на майно.

Розгляд справи призначено на 15.05.2017 р. о 10 
годині 00 хвилин у приміщенні Бердянського міськ-
районного суду за адресою: Запорізька область, м. 
Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 501, суддя 
Крамаренко А. І., тел. (06153)3-63-75.

Суд викликає Флорескула Дениса Олександрови-
ча, Флорескула Олександра Онуфрійовича як відпо-
відачів.

Явка відповідачів до суду обов’язкова. В разі не-
явки відповідачів справа буде розглянута за наявни-
ми матеріалами.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідо-

мляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського, 17, 
у залі судових засідань №13, 15.05.2017 року о 12.30 го-
дині відбудеться підготовче судове засідання в кримі-
нальному провадженні по обвинуваченню Павлюченка 
Віталія Олександровича у вчиненні злочинів, передбаче-
них ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Пав-
люченко Віталій Олександрович, який зареєстрований 
та проживає за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. 
Горпищенка, 152, військова частина А3009.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможли-
вості з’явитися до суду, просимо повідомити про причи-
ни неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься під головуванням судді 
Іванченка Я. М., суддів Старинщук О. В., Каленяка Р. А.

Печерський районний суд м. Києва викликає Чер-
нову Т.Ф. та Чижову О.В. в судове засідання по ци-
вільній справі №757/35340/16-ц за позовом Варець-
кого Юрія Анатолійовича до Чернової Тамари Федо-
рівни, Яворського Дмитра Володимировича, Кома-
ренко Марії Степанівни, Чижової Ольги Василівни, 
третя особа: ВДВС Печерського РУЮ у м. Києві, про 
визнання недійсним акта про проведення прилюдних 
торгів, свідоцтва про право власності майна, догово-
рів купівлі-продажу квартири та витребування майна 
із чужого володіння, яке відбудеться 15.05.2017 ро-
ку о 17.30 год. у приміщенні Печерського районно-
го суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 
42-А, каб. 24, під головуванням судді Підпалого В. В.

Просимо при собі мати паспорт чи будь-який до-
кумент, що посвідчує вашу особу чи забезпечити яв-
ку представника з належно оформленим доручен-
ням.

У провадженні Шевченківського районного суду м. 
Києва знаходиться цивільна справа за позовом Зімбови-
ча Сергія Валентиновича та Зімбович Людмили Олексан-
дрівни до Судорєва Володимира Олександровича, Висо-
цької Аліси Володимирівни, третя особа, яка не заявляє 
самостійних вимог щодо предмета спору, Шевченківська 
районна в місті Києві державна адміністрація, про визна-
ння осіб такими, що втратили право користування жит-
ловим приміщенням.

Розгляд зазначеної справи повторно призначено на 16 
червня 2017 року о 09 год. 30 хв. год. у приміщенні Шев-
ченківського районного суду м. Києва (адреса суду: м. 
Київ, вул. Дегтярівська, 31А, каб. № 306).

Суд викликає у судове засідання Судорєва Володими-
ра Олександровича та Висоцьку Алісу Володимирівну, як 
відповідачів.

У разі неявки відповідачів у судове засідання, справа 
буде розглянута за наявними у справі доказами.

Суддя А. Гуменюк

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Ільясова Ремзі Ільясовича, обвинуваченого у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з цим в підготовче судове засідання ви-
кликається Ільясов Ремзі Ільясович, 12.04.1958 року 
народження, обвинувачений у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, яке відбудеться 12 травня 2017 року о 09.30 
год. в приміщенні Солом’янського районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб. 
6, під головуванням судді Агафонова С. А.

У разі неявки обвинуваченого дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутніс-
тю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідо-

мляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського 
17 в залі судових засідань № 40, 13 травня 2017 ро-
ку о 10.00 год., відбудеться судове засідання у кри-
мінальному провадженні за обвинуваченням Нікола-
єнка Олега Миколайовича, 30 липня 1972 року на-
родження, у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обви-
нувачення: обвинувачений Ніколаєнко Олег Микола-
йович та захисник Берегович Оксана Олександрівна.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі не-
можливості з’явитися до суду, просимо повідомити 
про причини неможливості прибуття в судове засі-
дання.

Справу розглядає колегія суддів у складі голо-
вуючого судді Каленяка Р. А., суддів Короля О. П.,  
Курбатової І. Л.

В провадженні Приморського районного суду  
м. Одеси знаходиться цивільна справа № 522/14914/16ц 
за позовною заявою Публічного акціонерного товари-
ства «Укрсоцбанк» до Шевченка Олександра Микола-
йовича про стягнення заборгованості.

Приморський районний суд м. Одеси викликає як 
відповідача Шевченка Олександра Миколайовича в 
судове засідання, яке відбудеться 16.05.2017 року об 
11 год. 00 хв. у приміщенні Приморського районно-
го суду за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33 (зал 
судових засідань № 208).

Приморський районний суд пропонує відповіда-
чу подати пояснення, заперечення та усі наявні дока-
зи по справі особисто або через представника. У разі 
неявки в судове засідання, справа може бути розгля-
нута у вашу відсутність.

Суддя А. Ю. Бойчук
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 6 ТРАВНЯ

фОТОфАкТ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +4  +9 +19  +24 Черкаська +4  +9 +19  +24
Житомирська +4  +9 +19  +24 Кіровоградська +4  +9 +19  +24
Чернігівська +4  +9 +19  +24 Полтавська +4  +9 +19  +24
Сумська +2  +7 +17  +22 Дніпропетровська +4  +9 +19  +24
Закарпатська +7  +12 +18  +23 Одеська +7  +12 +19  +24
Рівненська +4  +9 +19  +24 Миколаївська +7  +12 +19  +24
Львівська +4  +9 +18  +23 Херсонська +7  +12 +19  +24
Івано-Франківська +4  +9 +18  +23 Запорізька +7  +12 +19  +24
Волинська +4  +9 +19  +24 Харківська +2  +7 +17  +22
Хмельницька +4  +9 +19  +24 Донецька +2  +7 +17  +22
Чернівецька +4  +9 +18  +23 Луганська +2  +7 +17  +22
Тернопільська +4  +9 +18  +23 Крим +7  +12 +19  +24
Вінницька +4  +9 +19  +24 Київ +7  +9 +21  +23

Укргiдрометцентр

Ювілей сумського вірменина
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

МНОГІЇ ЛІТА! У Сумах урочисто відзначили 90-річчя із дня наро-
дження уродженця Нагірного Карабаху відомого краєзнавця і журна-
ліста Вазгена Балаяна, який уже 60 літ живе в місті над Пслом.

До обласної універсальної наукової бібліотеки завітали численні 
гості: письменники, журналісти, художники, члени місцевого товари-
ства вірменсько-української дружби, освітяни, краєзнавці, а також рід-
ні ювіляра. Серед них син Валерій Балаян, кінорежисер, сценарист, 
документаліст.  Учасники свята наголошували, що Вазген Христофо-
рович за життя зробив для України та її народу багато корисних і по-
трібних справ. Він автор семи книжок — розповідей про побратимів з 
Вірменії  й України, культурно-мистецькі традиції. Вазген Балаян ви-
кладав у місцевому кооперативному технікумі, він активіст громад-
ського життя, член Національної спілки журналістів України. За під-
тримки ювіляра в українських та вірменських ЗМІ надруковано вірші 
багатьох поетів двох народів у відповідних перекладах.

Чим далі в ліс,  
тим більше… хабарів

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

НА ГАРЯЧОМУ. Слідчі прокуратури Донецької області завер-
шили досудове розслідування стосовно директора державного під-
приємства «Слов’янське лісове господарство» та лісника, яких при-
тягують до відповідальності за вимагання грошей і отримання не-
правомірної вигоди. Правоохоронці встановили, що керівник лісгос-
пу спільно зі своїм підлеглим вимагали і отримували від приватно-
го підприємця хабарі за неперешкоджання у господарській діяльнос-
ті під час купівлі і продажу деревини. «За даними слідчих, обвинува-
чені поставляли товариству деревину дуба високої якості під видом 
технічної сировини та у більшому обсягу, ніж зазначено у супровід-
них товарно-транспортних документах. При цьому різницю між вар-
тістю деревини високої та низької якості, а також за завищені обся-
ги підприємець «доплачував» окремо», — повідомили в прокурату-
рі Донеччини. 

Викрили і затримали зловмисників працівники прокуратури та 
співробітники обласного управління СБУ у листопаді минулого року 
у Слов’янську під час чергової передачі коштів «за послуги». А під 
час обшуку з’ясувалося, що керівник лісового господарства слухав 
не тільки спів птахів у лісі — у нього виявили і вилучили спеціальний 
технічний засіб негласного отримання інформації.         

В Ужгороді фестивалив… саксофон

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

КЛАСИКА І ПРЕМ’ЄРИ. 
П’ятий міжнародний фести-
валь «Музика без кордонів» 
в Ужгороді увінчав виступом 
Київський квартет саксофо-
ністів Національної філармо-
нії України.

У складі квартету, який 
очолює заслужений артист 

України Юрій Василевич, 
виступили Михайло Мим-
рик, Кента Ігараші та Да-
нило Довбиш. Останні двоє 
опановують вершини вико-
навської майстерності у На-
ціональній музичній акаде-
мії ім. П.І. Чайковського. До 
слова, Кента Ігараші задля 
музики приїхав із Японії й 
перебуває в Україні вже чо-
тири роки.

Разом з гостями з Киє-
ва на ужгородській сцені 
грав естрадно-духовий ор-
кестр Закарпатської облас-
ної філармонії під керівни-
цтвом заслуженого артиста 
України Володимира Співа-
ка. У їхньому виконанні зву-
чали твори різних епох і му-
зичних стилів, починаючи від 
давніх українських танцю-
вальних мотивів і завершу-

ючи сучасними творіннями. 
Ужгородці мали змогу почу-
ти композиції найвідомішого 
американського композито-
ра минулого століття Джор-
джа Ґершвіна, італійця Ас-
тора П’яццолли, сучасного 
американського автора Кло-
да Сміта. Звучали знамениті 
«Неаполітанський танок» Пе-
тра Чайковського та «Бесаме 
мучо» Консуело Веласкес. 

А заслужений артист 
України кларнетист з Ужго-
рода Ференц Томич ви-
конав разом із квартетом 
київських саксофоністів 
прем’єрний твір, автор яко-
го — закарпатський компо-
зитор голова обласної ор-
ганізації Національної спіл-
ки композиторів України Ві-
ктор Теличко.

Даниною  інструменту, 
що став героєм вечора, був 
твір бельгійського музикан-
та і композитора XIX століття 
Жан-Батиста Синжеле. Відо-
мо, що він був близьким дру-
гом самого Адольфа Сакса, 
винахідника саксофона.

Наприкінці концерту йо-
го учасники отримали сим-
волічні подарунки у вигляді 
дерев’яної ноти, яку вигото-
вив майстер декоративного 
різьблення з Ужгорода Кос-
тянтин Ковган.

Завзятий саксофоніст Кента Ігараші приїхав із Японії
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ІСТОРИЧНА ПЕРЕМОГА. Українська збірна розгромила у 
фіналі  росіян на чемпіонаті світу з історичних середньовічних 
боїв, який відбувся в Барселоні. «Ми йшли до цього вісім років 
та, нарешті, перемогли! Ви найкращі і ці золоті медалі стануть 
новим етапом розвитку збірної та спорту в Україні! — так капі-
тан команди Валерій Вознюк на своїй сторінці у Фейсбуці подя-
кував своїм бійцям. — Ми справді  довго йшли до цієї перемо-
ги і доклали великих зусиль, проте необхідно згадати тих, хто 
запалив цей вогонь». Капітан переможців подякував загиблим  
побратимам і зауважив, що більшість збірників виходять на бої 
з думкою про свого товариша Влада Зубенка, пораненого  на 
Майдані 20 лютого 2014 року. За життя Влада, який, прикрив-
шись дерев’яним щитом, допомагав виносити поранених на ву-
лиці Інститутській, медики боролися  вісім діб. На жаль, вряту-
вати майбутнього Героя Небесної сотні не вдалося. Окремою 

постаттю височить  студент третього курсу Київського медич-
ного університету імені Богомольця, боєць  добровольчого ба-
тальйону «Айдар» Володимир Юричко, який у серпні 2014 ро-
ку загинув на Луганщині. «2015-го  ми возили Твій прапор на 
Битву Націй, а скоро встановимо кубок переможців у залі, що 
носитиме  Твоє ім’я», — написав до вічно юного побратима Ва-
лерій Вознюк.

Історичний середньовічний бій — досить молодий сучасний 
вид спорту. На відміну від показових боїв, які зазвичай прово-
дяться на фестивалях історичної реконструкції середньовіччя, 
ці бої йдуть у повний контакт, судяться спортивними арбітра-
ми, які мають спеціальну підготовку і досвід участі в змаганнях. 
Сьогодні історичний середньовічний бій так чи так практику-
ється вже на всіх континентах. В Україні від грудня 2016-го ви-
знаний офіційним видом спорту.

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
bo

tn
.in

fo


	5_p1
	5_p2
	5_P3
	5_P4
	5_P5
	5_P6
	5_P7
	5_p8-9
	5_p10
	5_P11
	5_P12
	5_P13
	5_P14
	5_P15
	5_p16

