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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 16 травня 2017 року
USD 2647.1947   EUR 2904.5020  RUB 4.6832  / AU 326478.52   AG 4391.70   PT 244071.35   PD 213893.33

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

СЕРЕДА, 17 ТРАВНЯ 2017 РОКУ №89 (5958)
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ДОКУМЕНТИ

Указ Президента України 
«Про рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 28 квітня 2017 року «Про застосування
персональних спеціальних економічних та інших
обмежувальних заходів (санкцій)»

ЦИФРА ДНЯ

Хто під санкціями,
шикуйсь!

БЕЗПЕКА. Механізм блокування доступу до російських інфор-
маційних ресурсів в iнтернеті Yandex, соцмереж «ВКонтакте» та
«Одноклассники», заборони використання бухгалтерського про-
грамного продукту 1С доручено опрацювати уряду та СБУ за учас-
ті Нацбанку. Це буде здійснено на підставі указу Президента «Про
застосування персональних спеціальних економічних та інших об-
межувальних заходів (санкцій)», повідомляє прес-служба РНБО. 

Передбачається застосування персональних спеціальних еконо-
мічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних осіб,
причетних до нелегітимних виборів до Держдуми РФ на тимчасово
окупованій території Криму та Севастополя; до юридичних осіб Ук-
раїни, розташованих на цих територіях, у зв’язку з підтвердженням
незаконної перереєстрації за російським законодавством; до фі-
зичних осіб — громадян РФ, причетних до незаконного пересліду-
вання й протиправних дій щодо громадян України; до юросіб РФ,
діяльність яких загрожує інформаційній та кібернетичній безпеці
України.  Буде створено також єдиний санкційний перелік фізичних
і юридичних осіб.

ЦИТАТА ДНЯ

Андрій ПАрубій: «Георгіївська
стрічка була в армії

Власова, яка служила
нацистам. За дивним

збігом обставин, вона 
є головним

ідентифікатором 
для п’ятої колони 

в Україні».
Голова Верховної Ради про ініціативу заборони символу
російської агресії проти нашої країни 
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3
АКТУАЛЬНО

Право на компенсацію
обсягом приблизно 700
гривень отримають майже
1,5 мільйона українських
родин

Випробування
доступними ліками

КОНТРОЛЬ. «УК» перевірив, як у кількох областях працює
урядова програма допомоги хворим на гіпертонію, цукровий
діабет і бронхіальну астму  
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1 582 565
переселенців з Донбасу і Криму взято 

на облік у структурних підрозділах
соцзахисту населення обласних 

і Київської міської держадміністрацій

Крок назад чи вмотивована пауза
ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ. Запровадження принципово нових реєстраторів розрахункових операцій
затягується. Чому?

Оксана МАЛОЛЄТКОВА,
«Урядовий кур’єр»

Комп’ютер і калькулятор.
Хто заперечить очевидність

вибору між ними — м’яч на полі
багатофункціональності. Так-

от, експерти констатують, що
стаціонарні касові апарати, або
реєстратори розрахункових
операцій (РРО), якими нині ко-
ристуються наші підприємці, —
простий калькулятор. А є су-
часна технологія фіскалізації

розрахункових операцій (пере-
дача даних про продаж у подат-
кову) за допомогою гаджетів.
Так робить розвинений світ. Ко-
ли ж це стане й українською ре-
альністю? Прогнозувати не
наважується ніхто з огляду на

те, що відбувається довкола за-
конопроекту №4117, зареєстро-
ваного в парламенті ще торік у
лютому. Він пропонує доповнити
наявний перелік типів РРО роз-
поділеною комп’ютерно-касо-
вою системою (РККС), що

складається з  термінала та сер-
верів, об’єднаних мережею за-
гального користування
(інтернет). 

Мовою документа
звучить складно, а на-
справді все просто. 4
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання відповідача — Шляхтіна Сергія 
Петровича (м. Луганськ, вул. Ладожська, б. 123) по справі  
№ 409/684/17 (провадження №2/409/460/17) за позовом 
Шляхтіної Наталії Михайлівни про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 04.07.2017 р. (резервна да-
та 06.07.2017 р.) о 13.00 годині в залі суду за адресою: Лу-
ганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Повідомлення про скасування довіреності

Державне підприємство «Енергоринок» (ЄДРПОУ 

21515381, адреса: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27), 

повідомляє про скасування в порядку ст.ст. 248, 249 Цивіль-

ного кодексу України виданої підприємством довіреності від 

21.12.2016 № 01/44-958Д на Алмаза Володимира Володими-

ровича.

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає відпові-
дача по цивільній справі за позовом Сумської міської ра-
ди до Сушка Сергія Вікторовича про визнання особи такою, 
що втратила право користування житловим приміщенням – 
Сушка Сергія Вікторовича в судове засідання, яке відбудеть-
ся о 15.00 годині 6 червня 2017 року за адресою: м. Суми, 
вул. Першотравнева, 12, каб. 18.

У разі неявки відповідача — Сушка Сергія Вікторовича в 
судове засідання, суд вирішить справу на підставі наявних у 
ній доказів.

Суддя О. І. Чернобай

Втрачені документи 

на катер з бортовим номером 

UA0086XA Bayliner 1750 

свідоцтво AU 848762

вважати недійсними.

Олександрівський районний суд Донецької обл. (адреса суду: 84000, До-
нецька обл., смт Олександрівка, вул. Шкільна, 1) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться:

22.05.2017 о 10:30 до Орлов Петро Миколайович (останнє відоме місце 
реєстрації: 84057, Донецька обл., Олександрівський р-н, с. Новоіверське, 
вул. Гірняцька, буд. 17) справа № 240/172/17, суддя Шинкаренко А. І.

22.05.2017 о 09:00 до Нефьодова Олена Геннадіївна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 84010, Донецька обл., Олександрівський р-н, с. Новоолексан-
дрівка, вул. Свердлова, буд. 5) справа № 240/124/17, суддя Шинкаренко А. І.

22.05.2017 о 10:00 до Гордієнко Сергій Вікторович (останнє відоме місце 
реєстрації: 84000, Донецька обл., смт Олександрівка, вул. І. Франка, буд. 3) 
справа № 240/165/17, суддя Шинкаренко А. І.

19.05.2017 о 09:00 до Горбачова Вікторія Іванівна (останнє відоме місце 
реєстрації: 84022, Донецька обл., Олександрівський р-н, с. Очеретине, вул. 
Надії Курченко, буд. 3, кв. 10) справа № 240/260/17, суддя Шинкаренко А. І.

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

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

Відповідно до ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми 24.04.2017 року по 
справі № 592/495/17 викликається держатель (держателі) втрачених векселів: простий 
вексель серія АА номер 0135764 номіналом 100 00,00 грн, строк платежу за векселем: 
03.03.2020 року, емітент ТОВ «ВКП «АККАД»; простий вексель серія АА номер 0135766 
номіналом 100 000,00 грн, строк платежу за векселем: 03.03.2020 року, емітент ТОВ 
«ВКП «АККАД»; простий вексель серія АА номер 0135767 номіналом 100 000,00 грн, 
строк платежу за векселем: 03.03.2020 року, емітент ТОВ «ВКП «АККАД»; простий век-
сель серія АА номер 0135768 номіналом 200 000,00 грн, строк платежу за векселем: 
03.03.2020 року, емітент ТОВ «ВКП «АККАД»; простий вексель серія АА номер 0135769 
номіналом 500 000,00 грн, строк платежу за векселем: 03.03.2020 року, емітент ТОВ 
«ВКП «АККАД»; простий вексель серія АА номер 0135770 номіналом 500 000,00 грн, 
строк платежу за векселем: 03.03.2020 року, емітент ТОВ «ВКП «АККАД»; простий век-
сель серія АА номер 0135771 номіналом 500 000,00 грн, строк платежу за векселем: 
03.03.2020 року, емітент ТОВ «ВКП «АККАД»; простий вексель серія АА номер 0135772 
номіналом 1 000 000,00 грн, строк платежу за векселем: 03.03.2020 року, емітент ТОВ 
«ВКП «АККАД»; простий вексель серія АА номер 01357734 номіналом 1 000 000,00 грн, 
строк платежу за векселем: 03.03.2020 року, емітент ТОВ «ВКП «АККАД».

Запропонувати держателям вказаних векселів повідомити Ковпаківський районний 
суд м. Суми (40000, м. Суми, вул. Першотравнева, б. 12) у тримісячний строк з дня пу-
блікації про виклик про свої права на векселі.

Заборонити здійснювати будь-які операції з вказаними втраченими простими век-
селями.

ОГОЛОШЕННЯ 
ЩОДО ПРОДАЖУ МАЙНА ПАТ «КЛАСИКБАНК»

Номери лотів: Q8084b6009, Q8084b6010, Q8084b6011, 
Q8084b6012, Q8084b6013

Короткий опис майна в лотах
Основні засоби (сейфи, комп’ютерна  
техніка, банківське і мережеве  
обладнання та офісна техніка)

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону 29 травня 2017 року

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону

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

Детальна інформація щодо лота

http://torqi.fq.qov.ua:80/131844
http://torqi.fq.qov.ua:80/131845  
http://torqi.fq.qov.ua:80/131846  
http://torqi.fq.qov.ua:80/131848  
http://torqi.fq.qov.ua:80/131849 

31 травня 2017 року на Аграрній біржі відбудеться загальний аукціон з прода-
жу необробленої деревини лісогосподарських підприємств Кіровоградського об-
ласного управління лісового та мисливського господарства (ресурс ІІІ кварталу 
2017 року).

Сесія з продажу деревини (всі сортименти) відбудеться 31 травня о 10.00 год.
Відомості про обсяги запропонованої для продажу необробленої деревини, її 

породи, продавців, якісні характеристики, кількість та розміри лотів, початковий 
рівень ціни лота, крок аукціону, умови поставки, строки поставки, кінцевий тер-
мін прийняття заявок на участь в аукціоні, розмір та термін перерахунку гарантій-
ного внеску, а також інші умови проведення аукціону можна отримати на сторін-
ці Аграрної біржі в мережі Інтернет — agrex.gov.ua або за адресою: 04073, м. Київ, 
вул. Копилівська, 67, корп. 5, будівля Аграрної біржі, тел. (044) 468-69-27, e-mail: 
wood@agrex.gov.ua. Прийом заявок на аукціон завершується 30 травня 2017 ро-
ку о 10.00 год.

1 та 2 червня 2017 року на Аграрній біржі відбудеться загальний аукціон з про-
дажу необробленої деревини лісогосподарських підприємств Сумського облас-
ного управління лісового та мисливського господарства (ресурс III кварталу 2017 
року).

Сесія з продажу хвойних порід деревини відбудеться 1 червня о 10.00 год.
Сесія з продажу листяних порід деревини відбудеться 2 червня о 10.00 год.
Відомості про обсяги запропонованої для продажу необробленої деревини, її 

породи, продавців, якісні характеристики, кількість та розміри лотів, початковий 
рівень ціни лота, крок аукціону, умови поставки, строки поставки, кінцевий тер-
мін прийняття заявок на участь в аукціоні, розмір та термін перерахунку гарантій-
ного внеску, а також інші умови проведення аукціону можна отримати на сторін-
ці Аграрної біржі в мережі Інтернет — agrex.gov.ua або за адресою: 04073, м. Київ, 
вул. Копилівська, 67, корп. 5, будівля Аграрної біржі, тел. (044) 468-69-27, e-mail: 
wood@agrex.gov.ua. Прийом заявок на аукціон завершується 31 травня 2017 ро-
ку о 10.00 год.

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

ТБ «ЕЛЕКТРОННІ ТОРГОВІ СИСТЕМИ»

Номер лота: № Q80726b5723 — Q80726b5736

Короткий опис активів (майна) в лоті: Основні засоби

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону: 30.05.2017 

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/12532

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про зміни у складі Комітету  

з Державної премії України в галузі освіти
1.На часткову зміну статті 3 Указу Президента України від 30 вересня 2010 року № 

929 «Про Державну премію України в галузі освіти» (зі змінами, внесеними Указом 
від 29 липня 2016 року № 315):

1) увести до складу Комітету з Державної премії України в галузі освіти:
БЕРІЗКА Миколу Михайловича – завідувача відділу освіти і науки департаменту 

освіти, науки та духовного розвитку Головного департаменту з питань гуманітарної 
політики Адміністрації Президента України;

КУДРЯВЦЯ Євгена Володимировича – голову Громадської ради при Міністерстві 
освіти і науки України (за згодою);

ПОЛЯНСЬКОГО Павла Броніславовича – державного секретаря Міністерства осві-
ти і науки України;

2) затвердити у складі Комітету з Державної премії України в галузі освіти УСА-
ТЕНКО Галину Олегівну – заступника директора Інституту філології Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка, віце-президента фонду «Європа XXI» 
(за згодою);

3) припинити членство у складі Комітету з Державної премії України в галузі осві-
ти А.Павленка.

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

м. Київ
15 травня 2017 року
№131/2017

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 11 травня 2017 р. № 312 
Київ

Деякі питання казначейського 
обслуговування коштів 

загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування

Відповідно до підпункту 2 пункту 14 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положен-
ня» Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок казначейського обслуговування коштів 
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, що додається.

2. Установити, що у період з 1 липня до 1 жовтня 2017 р. відповідно до Порядку, 
затвердженого цією постановою, здійснюється казначейське обслуговування коштів 
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування у Вінницькій, Дніпропе-
тровській і Чернівецькій областях.

3. Державній казначейській службі разом з Пенсійним фондом Украї-
ни до 1 вересня 2017 р. за результатами казначейського обслуговування коштів 
загальнообов’язкового пенсійного страхування у Вінницькій, Дніпропетровській і 
Чернівецькій областях подати пропозиції щодо запровадження казначейського об-
слуговування коштів загальнообов’язкового державного пенсійного страхування 
Державною казначейською службою на всій території України та графік переходу на 
казначейське обслуговування.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2017 року.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 11 травня 2017 р. № 312
ПОРЯДОК 

казначейського обслуговування коштів  
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування

1. Цей Порядок визначає механізм обслуговування органами Казначейства ко-
штів загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, що надходять до 
бюджету Пенсійного фонду України відповідно до статті 72 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — кошти Пенсійного 
фонду).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному ко-
дексі України та Законі України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне стра-
хування» (далі — Закон).

3. У процесі казначейського обслуговування операцій, пов’язаних з використан-
ням коштів Пенсійного фонду, може застосовуватися система дистанційного обслу-
говування «Клієнт казначейства — Казначейство» з використанням засобів крипто-
графічного захисту інформації органів Казначейства.

У разі неможливості передачі з технічних причин за допомогою системи дистан-
ційного обслуговування «Клієнт казначейства — Казначейство» або в інших випад-
ках, установлених законодавством, подаються необхідні документи органу Казначей-
ства на паперових носіях.

4. Для здійснення операцій з коштами Пенсійного фонду відкриваються рахунки:
Пенсійному фонду України — в Казначействі;
головним управлінням Пенсійного фонду України в Чернівецькій області та м. Ки-

єві (далі — головні управління Пенсійного фонду) — в головних управліннях Казна-
чейства в Чернівецькій області та м. Києві (далі — головні управління Казначейства);

управлінням Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах, 
об’єднаним управлінням (далі — управління Пенсійного фонду) — в Казначействі у 
містах, районах, районах у містах (далі — управління Казначейства).

5. Обслуговування коштів Пенсійного фонду здійснюється органами Казначейства 
відповідно до умов укладених договорів про здійснення розрахунково-касового об-
слуговування.

6. Казначейство здійснює розподіл коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування відповідно до пропорцій, визначених законодав-
ством, з використанням засобів програмного забезпечення. Страхові кошти відповід-
но до встановлених законодавством пропорцій розподілу автоматично перерахову-
ються на рахунок Пенсійного фонду України, відкритий в Казначействі.

7. Кошти Пенсійного фонду, що надходять від платників страхових внесків, нара-
хованих та не сплачених до 1 січня 2011 року; від сплати фінансових санкцій, засто-
сованих відповідно до Закону та інших законів до юридичних та фізичних осіб за по-
рушення встановленого порядку нарахування, обчислення і сплати страхових вне-
сків та використання коштів фонду; від сплати адміністративних стягнень, накладе-
них відповідно до Закону на посадових осіб та громадян за такі порушення; на від-
шкодування витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах; 
на виплату різниці у пенсійному забезпеченні наукових (науково-педагогічних) пра-
цівників інших наукових установ, організацій, підприємств та вищих навчальних за-
кладів, обслуговуються в АТ «Ощадбанк» і відповідно до умов укладених договорів 
перераховуються на рахунок Пенсійного фонду України, відкритий в Казначействі.

8. Суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхуван-
ня та фінансових санкцій, не сплачені до передачі функцій з адміністрування єди-
ного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до ДФС відпо-
відно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
у зв’язку з проведенням адміністративної реформи», які надійшли на рахунки голо-
вних управлінь і управлінь Пенсійного фонду, відкриті у відповідних головних управ-
ліннях та управліннях Казначейства, підлягають перерахуванню на відповідні рахун-
ки органів доходів і зборів.

9. Органи Казначейства з використанням засобів програмного забезпечення фор-
мують за попередній операційний день виписки з рахунків та подають їх Пенсійно-
му фонду України, головним управлінням і управлінням Пенсійного фонду в елек-
тронному вигляді.

10. Кошти Пенсійного фонду, що надходять на видатковий рахунок, Пенсійний 
фонд України розподіляє та спрямовує на здійснення видатків головним управлін-
ням Пенсійного фонду згідно з потребою на фінансування пенсійних виплат та ін-
ших витрат.

Для перерахування коштів Пенсійного фонду з його рахунків, відкритих в Казна-
чействі, на рахунки головних управлінь Пенсійного фонду, відкриті в АТ «Ощадбанк», 
Пенсійний фонд України подає платіжні доручення Казначейству, яке наступного дня 
після проведення операцій з перерахування коштів Пенсійного фонду подає йому ви-
писки з рахунків, на яких проставляється штамп Казначейства.

11. Для здійснення витрат Пенсійний фонд України, головні управління і управлін-
ня Пенсійного фонду подають органам Казначейства платіжні доручення на паперо-
вих та електронних носіях у кількості примірників, необхідній для всіх учасників без-
готівкових розрахунків, і реєстри платіжних доручень за формою згідно з додатком.

Платіжні доручення оформляються відповідно до нормативно-правових актів На-
ціонального банку.

Органи Казначейства перевіряють подані Пенсійним фондом України, головними 
управліннями і управліннями Пенсійного фонду платіжні доручення щодо наявнос-
ті всіх необхідних реквізитів, відповідності підписів відповідальних посадових осіб і 
наявності печаток Пенсійного фонду України, головних управлінь і управлінь Пенсій-
ного фонду. За достовірність інформації, зазначеної у платіжних дорученнях, відпо-
відають Пенсійний фонд України, головні управління і управління Пенсійного фонду. 
У разі невідповідності дати подання платіжного доручення даті, зазначеній у дору-
ченні, у полі «Одержано банком» на всіх примірниках такого доручення обов’язково 
проставляються дата його подання та підпис відповідального працівника органу Каз-
начейства.

Після здійснення платежу на платіжному дорученні органом Казначейства ста-
виться відмітка «Оплачено».

12. На рахунок Пенсійного фонду України зараховуються кошти з єдиного казна-
чейського рахунку для покриття тимчасових касових розривів.

Погашення позики, наданої Пенсійному фонду України за рахунок коштів єдино-
го казначейського рахунку, здійснюється протягом операційного дня відповідно до 
умов договору, укладеного між Казначейством та Пенсійним фондом України.

Пенсійний фонд України щомісяця надсилає Казначейству та Мінфіну план-
графік відповідно до Порядку покриття тимчасових касових розривів Пенсійного 
фонду України, пов’язаних з виплатою пенсій, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 1 грудня 2010 р. № 1080 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 
92, ст. 3256; 2012 р., № 7, ст. 249).

13. Видатки на виплату пенсій за рахунок коштів державного бюджету здійсню-
ються відповідно до порядку казначейського обслуговування державного бюджету 
за витратами, затвердженого Мінфіном.

Реєстрація та облік бюджетних зобов’язань в Казначействі здійснюються у поряд-
ку, встановленому законодавством. Під час реєстрації зобов’язань для виплати пен-
сій до Казначейства подаються реєстри бюджетних зобов’язань та реєстри бюджет-
них фінансових зобов’язань.

14. Платіжні доручення не приймаються органами Казначейства та повертають-
ся не пізніше ніж наступного робочого дня Пенсійному фонду України, головному 
управлінню і управлінню Пенсійного фонду без виконання у разі:

відсутності або недостатності залишку коштів Пенсійного фонду на відповідно-
му рахунку Пенсійного фонду України, головного управління і управління Пенсійно-
го фонду;

неправильного заповнення реквізитів чи незаповнення хоча б одного з реквізитів 
та/або недотримання вимог щодо оформлення платіжного доручення;

якщо платіжне доручення, подане органу Казначейства, не може бути виконано 
відповідно до законодавства.

На зворотному боці платіжного доручення зазначаються дата та причини його по-
вернення без виконання за підписами працівника, який повертає платіжне доручен-
ня, та керівника відповідного підрозділу органу Казначейства.

15. Безспірне списання коштів Пенсійного фонду з рахунків Пенсійного фонду 
України, головного управління і управління Пенсійного фонду органи Казначейства 
здійснюють у порядку, встановленому законодавством.

16. Для проведення платежів Пенсійний фонд України, головні управління і управ-
ління Пенсійного фонду подають до органу Казначейства оформлені за пріоритетніс-
тю, визначеною підпунктом 2 пункту 14 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положен-
ня» Бюджетного кодексу України, реєстри платіжних доручень.

17. Кошти, що помилково зараховані на рахунки Пенсійного фонду України, го-
ловних управлінь і управлінь Пенсійного фонду, повертаються ними у строки, вста-
новлені законодавством. Повернення коштів здійснюється органами Казначейства на 
підставі платіжних доручень Пенсійного фонду України, головних управлінь і управ-
лінь Пенсійного фонду, у призначенні яких обов’язково зазначаються номер і дата 
документа, згідно з яким зараховані такі кошти.

18. Пенсійний фонд України, головні управління і управління Пенсійного фонду 
мають право в будь-який час до списання платежу з відповідного рахунку відкликати 
платіжні доручення з органів Казначейства, що їх обслуговують. Платіжні доручення 
відкликаються лише в повній сумі.

Для відкликання платіжного доручення до органу Казначейства надсилається 
лист за підписом посадових осіб Пенсійного фонду України, головних управлінь і 
управлінь Пенсійного фонду, які мають право першого підпису на розрахункових до-
кументах.

19. Звіти про виконання бюджету і кошторису Пенсійного фонду України склада-
ються та подаються Пенсійним фондом України в установленому законодавством 
порядку.

Додаток 
до Порядку 

РЕЄСТР 
платіжних доручень

__________________________________________________________________ 
(Пенсійний фонд України, головне управління або управління Пенсійного фонду України)

за ___ ____________ 20__ року

Порядковий  
номер

Номер та дата 
платіжного  
доручення

Найменування 
отримувачів  

платежу
Сума, гривень

Усього

Керівник ___________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансово- 
економічного підрозділу

___________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

           МП
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оголошення

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

Подільський районний суд м. Києва викли-
кає обвинувачену Осоченко Інесу Костянтинівну, 
19.09.1970 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: 95053, вул. Мате Залки, 7б, кв. 104,  
м. Сімферополь) у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України в су-
дове засідання, яке відбудеться 25 травня 2017 року 
о 13 год. 45 хв.

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

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

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченої в порядку спеціального судового про-
вадження.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Вру-
щак Мар’яну Ярославівну, останнє відоме місце прожи-
вання якої: м. Львів-Винники, вул. Галицька, 107 «А»/1, 
як відповідачку в судове засідання по цивільній справі за 
позовом Врущак Ірини Луківни до Врущак Мар’яни Ярос-
лавівни, треті особи: Дмитрик Лука Юлієвич, Врущак Ми-
рон Теофільович, Врущак Роман Миронович, який діє та-
кож в інтересах неповнолітнього Врущака Мар’яна Рома-
новича, про визнання особи такою, що втратила право 
на користування житловим приміщенням у житловому  
будинку, у зв’язку з відсутністю в ньому понад шість  
місяців без поважних причин, що відбудеться  
29.05.2017 р. о 10.00 год. у приміщенні суду за адресою: 
79007, м. Львів, вул. Б.Лепкого, 16, зал судових засідань 
№6.

В разі неявки на вказане судове засідання, суд розгля-
датиме справу без її участі на підставі ст. 169 ЦПК Укра-
їни.

Суддя Головатий Р. Я.

Васильківський міськрайонний суд Київської об-
ласті викликає Журавкова Олександра Леонідовича 
в судове засідання як відповідача у справі за позовом 
Журавкової Олени Олексіївни до Журавкова Олек-
сандра Леонідовича, третя особа: Служба у справах 
дітей Васильківської міської ради, про позбавлення 
батьківських прав, яке призначено на 08.06.2017 ро-
ку о 09 год. 30 хв. і відбудеться за адресою: Київська 
область, м. Васильків, вул. Шевченка, 8, кім. 313.

Ви зобов’язані повідомити суд про причини неяв-
ки.

Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідан-
ня без поважних причин, воно буде проведено у ва-
шу відсутність, а відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК Украї-
ни з опублікуванням оголошення про виклик, відпо-
відач вважається повідомленим про час і місце роз-
гляду справи.

Суддя Л. М. Кравченко

Ємільчинський районний суд Житомирської обл. (адреса 
суду: 11200, Житомирська обл., смт Ємільчине, вул Жовтня, 
2) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

23.05.2017 о 09:00 до Садурського Віктора Леонідовича 
(останнє відоме місце реєстрації: 11285, Житомирська обл., 
Ємільчинський р-н, с.Малий Яблунець, вул. Ополонівська, 
буд.12) справа № 277/264/17, суддя Гресько В. А.

23.05.2017 о 09:30 до Гергелюка Олександра Володими-
ровича (останнє відоме місце реєстрації: 11298, Житомир-
ська обл., Ємільчинський р-н, с. Осова, вул. Медова, буд. 15) 
справа № 277/83/17, суддя Гресько В. А.

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

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

Дарницький районний суд м. Києва викликає як відпові-
дача Костюка Віталія Олександровича, останнє місце прожи-
вання якого: м. Київ, вул. Срібнокільська, 1/2, кв. 22, у судове 
засідання, яке відбудеться 14 червня 2017 року о 12.00 годи-
ні за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 124, для учас-
ті в судовому розгляді цивільної справи за позовом Костюк 
Анни Олександрівни до Марчук Марії Олександрівни, Кос-
тюка Віталія Олександровича, треті особи: ЖБК «Молодіж-
ний-20», ГУЮ у м. Києві, про визнання права власності на не-
рухоме майно в порядку спадкування за законом.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач 

вважається повідомленим про день, час та місце розгляду 
справи і в разі неявки до суду справа може бути розгляну-
та за його відсутністю.

Відповідач у випадку неявки в судове засідання 
зобов’язаний повідомити суд про поважність причини не-
явки.

Суддя В. В. Даниленко

В провадженні Приморського районного суду  
м. Одеси знаходиться цивільна справа № 522/24529/16ц 
за позовною заявою Парубок Олени Георгіївни до Рай-
лян Катерини Євгеніївни, Райлян Вікторії Євгеніївни про 
визнання права власності в порядку спадкування та ви-
знання осіб, що втратили право користування житлом.

Приморський районний суд м. Одеси викликає Райлян 
Катерину Євгеніївну та Райлян Вікторію Євгеніївну як від-
повідачів у судове засідання, яке відбудеться 14.06.2017 
року о 12 год. 30 хв. у приміщенні Приморського район-
ного суду за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33 (зал 
судових засідань № 208).

Приморський районний суд пропонує відповідачам 
подати пояснення, заперечення та усі наявні докази по 
справі особисто або через представника.

У разі неявки в судове засідання, справа може бути 
розглянута у вашу відсутність.

Суддя А. Ю. Бойчук

Голосіївський районний суд м. Києва викликає як 
відповідачку Селезньову Юлію Валеріївну по цивіль-
ній справі № 752/17218/16-ц за позовом Херсонсько-
го державного університету до Селезньової Юлії Ва-
леріївни про стягнення заборгованості за навчання.

Судове засідання відбудеться 31 травня 2017 року 
о 09 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Ки-
їв, вул. П. Потєхіна, 14А, каб. 35.

Ви маєте право подати до суду письмові запере-
чення проти позову з посиланням на докази чи пові-
домити про поважність причин неявки.

В разі неявки справу буде розглянуто за наявними 
доказами. Наслідки неявки в судове засідання особи, 
яка бере участь у справі передбачені ст.ст. 169, 170 
ЦПК України та ст. 185-3 КУпАП.

Суддя Плахотнюк К. Г.

Франківський районний суд м. Львова (м. Львів, 
вул. Ген.Чупринки, 69) викликає Курпіту Ольгу Вікто-
рівну, останнє відоме місце проживання: м. Львів, 
вул. Сахарова, 82, кв. 49, Курпіту Віктора Яросла-
вовича, останнє відоме місце проживання: м. Львів, 
вул. Сахарова, 8а, кв. 55 на судове засідання у справі 
за позовом Публічного акціонерного товариства Ак-
ціонерний банк «Укргазбанк» до Курпіти Ольги Ві-
кторівни, Курпіти Віктора Ярославовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором та 
договором поруки. Судове засідання відбудеться 
26.05.2017 року о 09 год.30 хв. у приміщенні суду за 
адресою: м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 69. Головую-
чий суддя Ванівський Ю. М. У разі неявки відповіда-
ча на судове засідання, відповідно до ч.4 ст.169 ЦПК 
України суд розглядатиме справу за його відсутнос-
ті на підставі наявних у матеріалах справи даних та 
доказів.

Орджонікідзевський міський суд Дніпропетровської обл. 
(адреса суду: 53300, Дніпропетровська обл., м. Орджонікідзе, 
вул. Петровського, 37) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться:

22.05.2017 о 09:00 до Романець Євгена Леонідовича (остан-
нє відоме місце реєстрації: 53300, Дніпропетровська обл., м. По-
кров, вул. Партизанська, буд. 61, кв. 57) справа № 184/518/17, 
суддя Малашина Ю. Б.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідо-
млення про причини неявки справа буде розглянута за його  від-
сутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

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

Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська (адреса су-
ду: 51911, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Петров-
ського, буд.166) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться:

25.05.2017 о 09:00 до Бровко Альони Юріївни (останнє відоме 
місце реєстрації: 51934, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, 
вул. Харківська, буд. 23, кв. 71) справа № 209/284/17, суддя  
Багбая Є. Д.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідо-
млення про причини неявки справа буде розглянута за його  від-
сутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

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

Сторожинецький районний суд Чернівецької обл. (адреса су-
ду: 59000, Чернівецька обл., м. Сторожинець, вул. Чернівецька, 
6) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

29.05.2017 о 09:30 до Цимбалюк Миколи Анатолійовича 
(останнє відоме місце реєстрації: 59015, Чернівецька обл., Сто-
рожинецький р-н, с. Зруб-Комарівці, вул. Леніна, буд. 1) справа 
№ 723/606/17, суддя Дедик Н. П.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідо-
млення про причини неявки справа буде розглянута за його  від-
сутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

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

 Лозівський міськрайонний суд Харківської обл. (адреса су-
ду: 64600, Харківська обл., м. Лозова, вул. Орджонікідзе, 9) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

31.05.2017 о 14:00 до Сараєвої Світлани Сергіївни (остан-
нє відоме місце реєстрації: 64641, Харківська обл., Лозівський 
р-н, с. Орілька, вул. Миру, буд. 8, кв. 5) справа № 629/338/17, 
суддя Мішуровська С. Т.

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

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

Бучацький районний суд Тернопільської обл. (адреса суду: 
48400, Тернопільська обл., м. Бучач, вул. Міцкевича, 11) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення 
заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

26.05.2017 о 09:00 до Шрамко Миколи Миколайовича (остан-
нє відоме місце реєстрації: 48402, Тернопільська обл., м. Бу-
чач, вул. Галицька, буд. 79, кв. 3) справа № 595/288/17, суддя  
Содомора Р. О.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідо-
млення про причини неявки справа буде розглянута за його  від-
сутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

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

Комунарський районний суд м.Запоріжжя (адреса суду: 
69104, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Малиновського, 7) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

23.05.2017 о 14:00 до Данченкова Михайла Миколайови-
ча (останнє відоме місце реєстрації: 69000, Запорізька обл., 
м. Запоріжжя, вул. Барикадна, буд. 237) справа № 333/547/17,  
суддя Наумова І. Й.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідо-
млення про причини неявки справа буде розглянута за його  від-
сутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

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

Олександрійський міськрайонний суд Кiровоградської обл. 
(адреса суду: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. 
Першотравнева, 30) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться:

23.06.2017 о 09:30 до Мантула Сергій Миколайович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 25000, Кіровоградська обл., м. Олек-
сандрія, вул. Сидоренко, буд. 2, кв. 141) справа № 398/3219/16-ц, 
суддя Голосеніна Т. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідо-
млення про причини неявки справа буде розглянута за його  від-
сутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

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

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської обл. 
(адреса суду: 53213, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. 
Шевченка, 201) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться:

13.07.2017 о 09:00 до Леньо Борис Михайлович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 53256, Дніпропетровська обл., Нікополь-
ський р-н, с. Довгівка, вул. Степова, буд. 2) справа № 182/469/17, 
суддя Кобеляцька-Шаховал I. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідо-
млення про причини неявки справа буде розглянута за його  від-
сутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

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

Комсомольський міський суд Полтавської обл. (адреса суду: 
39800, Полтавська обл., м. Комсомольськ, вул. Гірняків, 17) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

22.06.2017 о 13:30 до Гриша Едуард Валерійович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 39800, Полтавська обл., м. Горішні Плав-
ні, вул. Конституції, буд. 10/5, кв. 166) справа № 534/143/17,  
суддя Куц Т. О.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідо-
млення про причини неявки справа буде розглянута за його  від-
сутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

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

Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська (адреса су-
ду: 51911, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Петров-
ського, буд.166) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться:

24.05.2017 об 11:40 до Макаренка Євгена Вікторовича (остан-
нє відоме місце реєстрації: 51900, Дніпропетровська обл.,  
м. Дніпродзержинськ, вул. Будівників, буд. 37, кв. 86) справа  
№ 209/376/17, суддя Байбара Г. А.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідо-
млення про причини неявки справа буде розглянута за його  від-
сутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

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

Оболонський районний суд міста Києва (адреса суду: 
04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 2-Є) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення за-
боргованості, у судове засідання, яке відбудеться:

31.07.2017 о 09:15 до Соломко Геннадій Анатолійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 04205, м. Київ, вул. Ти-
мошенка, буд. 29а, кв. 286) справа № 756/15185/16-ц, суд-
дя Яценко Н. О.

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

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

Дарницький районний суд м. Києва (адреса суду: 02099, 
м. Київ, вул. Севастопольська, 14) викликає відповідача за 
позовом ПАТ «Акцентбанк», про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться:

02.06.2017 о 15:00 до Шумигори Раїси Дмитрівни (останнє 
відоме місце реєстрації: 02121, м. Київ, пров. Лобачевського, 
буд. 8А) справа № 755/9074/16, суддя Даниленко В. В.

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

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

Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-

тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідомляє, що 28 

липня 2016 року по цивільній справі за позовною за-

явою Федорченка Сергія Васильовича до Федорчен-

ко Варвари Олексіївни про розірвання шлюбу, було 

винесене заочне рішення про задоволення позовних 

вимог позивача.

Суддя Л. М. Осіпенко

Новгород-Сіверський районний суд Чернігівської 

області викликає Бойка Дмитра Олександровича для 

участі в судовому засіданні як відповідача в цивіль-

ній справі № 739/491/17 за позовом Сторчак В. В. 

до Бойка Д. О. про відшкодування збитків, яке від-

будеться о 14 годині 00 хвилин 24 травня 2017 р. в 

приміщенні суду за адресою: вул. Гімназична, 10-а,  

м. Новгород-Сіверський, Чернігівської області, 16000.

Суддя Наполов М. І.

Новгород-Сіверський районний суд Чернігівської 

області викликає Бойка Дмитра Олександровича 

для участі в судовому засіданні як відповідача в ци-

вільній справі № 739/492/17 за позовом Сторчак І. А. 

до Бойка Д. О. про відшкодування збитків, яке від-

будеться о 10 годині 00 хвилин 24 травня 2017 р. в 

приміщенні суду за адресою: вул. Гімназична, 10-а,  

м. Новгород-Сіверський, Чернігівської області, 16000.

Суддя Наполов М. І.

Лисянський районний суд Черкаської обл. (адреса суду: 
19300, Черкаська обл., смт Лисянка, вул. Кірова, 4) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення 
заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

18.05.2017 о 10:00 до Бойка Юрія Петровича (останнє відо-
ме місце реєстрації: 19312, Черкаська обл., Лисянський р-н.,  
с. Федюківка, вул. Шевченка, буд. 50) справа № 700/66/17, 
суддя Добриднюк Н. О.

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

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

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» у рамках реалізації «Комп-
лексної (зведеної) програми підвищення безпеки енер-
гоблоків атомних електростанцій» за кредитні кошти 
ЄБРР/Євратом проводить відкриті міжнародні торги на 
закупівлю товарів і супутніх послуг за «Принципами 
та правилами закупівель товарів, робіт і послуг ЄБРР» 
(№RFP-12203-101-GOODS-1):

«Заміна зворотних клапанів на трубопроводах го-
строго пару з підвищенням їх надійності та ремонтопри-
датність»

«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 
E-mail: pmu@direkcy.atom.qov.ua

Рубіжанський міський суд Луганської області викликає 
як відповідачку Лаврикову Валентину Семенівну по ци-
вільній справі № 423/768/17-ц; № 2/425/269/17 за позо-
вом Атаманової Тамари Леонідівни до Лаврикової Вален-
тини Семенівни про визнання особи такою, що втратила 
право на користування жилим приміщенням, у судове за-
сідання, яке відбудеться 22 травня 2017 року о  14 год. 00 
хв. у приміщенні Рубіжанського міського суду.

У разі неявки відповідачки в судове засідання, суд роз-
глядатиме справу без вашої участі згідно зі ст. 169 ЦПК 
України.

Адреса суду: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Ми-
ру, 34.

Суддя Є. О. Романовський

Монастирищенський районний суд Черкаської області викли-
кає Ковальчук Наталію Ігорівну як відповідача у судові засідан-
ня, які відбудуться 18 травня 2017 року о 08:30 год. та 23 травня 
2017 року о 08:30 год., в разі неявки 18 травня 2017 року о 08:30 
год. у приміщення Монастирищенського районного суду Чер-
каської області, що розташований за адресою по вул. Соборна, 
98, м. Монастирище Черкаської області у справі №702/237/17, 
провадження №2/702/118/17 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
до Ковальчук Наталії Ігорівни про стягнення заборгованості за 
кредитним договором. 

Монастирищенський районний суд пропонує Ковальчук Н. І. 
подати письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні 
докази по справі до визначеного судом дня проведення судо-
вого засідання.

У разі неявки у судові засідання Ковальчук Н. І, справа буде 
розглянута у відсутності вказаної особи, про причини неявки не-
обхідно повідомити суд заздалегідь.

Головуючий суддя Д. С. Чорненька 

Монастирищенський районний суд Черкась-
кої обл. (адреса суду: 19100, Черкаська обл.,  
м. Монастирище, вул. Леніна, 98) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться:

27.06.2017 о 09:00 до Бокова Геннадія Євгені-
йовича (останнє відоме місце реєстрації: 19101, 
Черкаська обл., м. Монастирище, вул. Гагарі-
на, буд. 12, кв. 204) справа № 702/255/17, суддя  
Діденко Т. І.

У разі неявки відповідача у призначений час 
або неповідомлення про причини неявки спра-
ва буде розглянута за його  відсутності за наяв-
ними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відпові-
дач по справі вважається належним чином пові-
домленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Оболонський районний суд міста Києва (адреса 
суду: 04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 2-Є) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться:

01.06.2017 о 14:00 до МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО «РІФ» (останнє відоме місце реєстрації: 
07313, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Катю-
жанка, вул. Заводська, буд. 1) справа № 756/2151/17, 
суддя Васалатій К. А.

08.06.2017 о 15:00 до Бернацький Георгій Ва-
димович (останнє відоме місце реєстрації: 01000, 
м. Київ, вул. Богатирська, буд. 4, кв. 86) справа  
№ 756/15680/16-ц, суддя Васалатій К. А.

08.06.2017 о 14:10 до Геращенко Василь Васи-
льович (останнє відоме місце реєстрації: 01000, 
м. Київ, Мінське шосе, буд. 10, кв. 274) справа  
№ 756/15670/16-ц, суддя Васалатій К. А.

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

З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

Ширяївський районний суд Одеської області ви-
кликає як відповідача Белозьорова Євгена Олек-
сандровича в судове засідання, яке відбудеться 
08.06.2017 року о 08.30 год. у приміщенні Ширяїв-
ського районного суду Одеської області за адресою: 
Одеська область, смт Ширяєве, вул. Соборна, № 97А 
(зал засідання № 1), у цивільній справі № 518/93/17 
за позовом Байталоха Лариси Олексіївни до Бело-
зьорова Євгена Олександровича про стягнення алі-
ментів.

У разі неявки в судове засідання, розгляд справи 
буде проведено за вашої відсутності.

Суддя С. А. Палій

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження 
Обвинувачений Яцюк Денис Миколайович, 26.07.1991 ро-

ку народження, зареєстрований: м. Одеса, вул. Грецька, буд. 
43, кв. 24, до вимог 297-5, 323 КПК України викликається в 
судове засідання, що відбудеться 25 травня 2017 року о 16 
годині 00 хвилин до зали судових засідань № 107 Примор-
ського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. 
Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як обвину-
вачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду вста-
новлені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обви-
нуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Пислар В. П.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Демчен-
ка Миколу Миколайовича, останнє відоме місце проживання 
якого: м. Вінниця, Вінницькі Хутори, вул. Гагаріна, 50, як від-
повідача в судове засідання по цивільній справі за позовом 
Вейкрути Марії Єжівни до Демченка Миколи Миколайовича, 
третя особа: Приватний нотаріус Львівського міського нота-
ріального округу Вишинська Ольга Мар’янівна, про стягнен-
ня боргу за договором позики, що відбудеться 30.05.2017р. 
о 09.40 год. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, 
вул. Б.Лепкого, 16, зал судових засідань №6.

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

Суддя Головатий Р. Я.

Путивльський районний суд Сумської області ви-
кликає як відповідача Юрченка Віктора Миколайо-
вича, останнє місце проживання: вул. Горького, 55,  
м. Путивль, Сумська область, у цивільній справі за 
позовом Приватного акціонерного товариства «Стра-
хова компанія «ПРОВІДНА» до Юрченка В. М. про від-
шкодування матеріальної шкоди в порядку регресу.

Судове засідання відбудеться 31.05.2017 о 09.00 
годині в залі суду за адресою: Сумська область,  
м. Путивль, пр-т Іоанна Путивльського, буд. 54.

В разі неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута на підставі наявних в ній доказів.

Суддя О. О. Толстой

Повістка про виклик до суду в кримінальному 
провадженні 

Апеляційний суд Сумської області викликає Єме-
льянова Віталія Вікторовича, 05.06.1986 року наро-
дження (останнє відоме місце проживання: вул. Мо-
лодіжна, 43, с. Рясне, Краснопільський район, Сум-
ська область), якого визнано винуватим у вчиненні 
злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110,  
ч. 2 ст. 15 і ч. 1 ст. 258-3 КК України в судове засідан-
ня, яке відбудеться 15 червня 2017 року о 14.00 годи-
ні в приміщенні Апеляційного суду Сумської області 
(м. Суми, вул. Г.Кондратьєва, 28).

Суддя В. Ю. Рунов

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження
Обвинувачений Антілогов Олексій Євгенович, 01.01.1974 

року народження, зареєстрований: м. Дніпропетровськ, вул. 
Янгеля, буд. 9, кв. 76, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК 
України викликається в судове засідання, що відбудеться 30 
травня 2017 року о 16 годині 00 хвилин до зали судових засі-
дань № 107 Приморського районного суду м. Одеси за адре-
сою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому за-
сіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду вста-
новлені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обви-
нуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Пислар В. П.

Краснолиманський міський суд Донецької обл. (адреса суду: 84406, Донецька обл.,  
м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 13) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

08.06.2017 о 09:20 до Щербина Наталія Валеріївна (останнє відоме місце реєстрації: 
84401, Донецька обл., м. Лиман, вул. Красногвардійська, буд. 41) справа № 236/1010/17, 
суддя Біланова Н. В.

07.06.2017 о 09:00 до Кубрін Роман Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 
84400, Донецька обл., Красний Лиман, вул. Партизанська, буд. 87) справа № 236/1027/17, 
суддя Біланова Н. В.

08.06.2017 о 09:40 до Дубина Володимир Сергійович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 84400, Донецька обл., м. Лиман, пров. Запорізький, буд. 28) справа № 236/1001/17,  
суддя Біланова Н. В.

 08.06.2017 о 08:40 до Гармаш Валентина Василівна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 84401, Донецька обл., м. Лиман, вул. Оборони, буд. 6-А) справа № 236/1011/17, суддя  
Біланова Н. В.

08.06.2017 о 08:00 до Руднєв Віталій Володимирович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 84401, Донецька обл., м. Лиман, вул. Краснофлотська буд. 34) справа № 236/1014/17,  
суддя Біланова Н. В.

08.06.2017 о 09:00 до Шевченко Андрій Миколайович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 84400, Донецька обл., Краснолиманський р-н, с. Ставки, вул. Тимирязєва, буд. 6, кв. 2) 
справа № 236/1028/17, суддя Біланова Н. В.

08.06.2017 о 08:20 до Саржевський Анатолій Анатолійович (останнє відоме місце реє-
страції: 84401, Донецька обл., м. Лиман, вул. Чапаєва, буд. 12, кв. 19) справа № 236/1037/17, 
суддя Біланова Н. В.

17.05.2017 о 08:45 до Романенко Руслан Анатолійович (останнє відоме місце реєстрації: 
84442, Донецька обл., Лиманський р-н, смт Зарічне (Кіровськ), вул. Леніна, буд. 59) справа 
№ 236/1006/17, суддя Бікезіна О. В.

06.06.2017 о 08:30 до Жарікова Наталія Миколаївна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 84401, Донецька обл., м. Лиман, вул. Чапаєва, буд. 37а, кв. 18) справа № 236/1062/17,  
суддя Біланова Н. В.

06.06.2017 о 08:00 до Сушко Надія Володимирівна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 84401, Донецька обл., м. Лиман, вул. І. Лейко, буд. 3, кв. 37) справа № 236/1064/17,  
суддя Біланова Н. В.

07.06.2017 о 09:20 до Гриненко Владислав Віталійович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 84433, Донецька обл., Лиманський р-н, с. Олександрівка, вул. Шкільна, буд. 53) справа  
№ 236/1053/17, суддя Біланова Н. В.

07.06.2017 о 13:00 до Букрєєв Ігор Петрович (останнє відоме місце реєстрації: 84406,  
Донецька обл., м. Красний Лиман, пров. Луговий, буд. 21) справа № 236/1050/17, суддя  
Біланова Н. В.

07.06.2017 о 09:40 до Ковальов Олег Валерійович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 84401, Донецька обл., м. Лиман, вул.Чапаєва, буд. 28, кв. 27) справа № 236/1029/17,  
суддя Біланова Н. В.

07.06.2017 о 08:20 до Бондарчук Лариса Валентинівна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 84400, Донецька обл., м. Лиман, вул. Чапаєва, буд. 2А, кв 6) справа № 236/850/17,  
суддя Біланова Н. В.

07.06.2017 о 08:00 до Кулакова Тетяна Володимирівна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 84450, Донецька обл., Лиманський р-н, с. Дробишеве, вул. Чапаєва, буд. 26) справа  
№ 236/854/17, суддя Біланова Н. В.

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

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

гр. Кострубі Ігорю Миколайовичу, 27.05.1972 р.н., жит.  

м. Львова, вул. Шевченка, буд. 338, кв. 16, необхідно з’явитися 

22.05.2017р. о 10.00 год. у слідчий відділ прокуратури Львівської 

області (м. Львів, вул. Городоцька, буд. 16, каб. №3) до старшо-

го слідчого Скольця О. В. для проведення допиту підозрюва-

ного у кримінальному провадженні №12013150010000889 від 

06.12.2013 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Вугледарський міський суд Донецької області (85670, м. Вуг-
ледар, вул. Трифонова, 22) розглядає цивільну справу за позо-
вом Лубяницького Андрія Вікторовича до Бузовської Надії Олек-
сіївни про розірвання шлюбу. Відповідачка по справі: Бузовська 
Надія Олексіївна, 12.05.1955 року народження. Справу призна-
чено до розгляду на 09.00 годину 20.06.2017 року. Відповідач-
ці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. 
У випадку неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про 
причини неявки, інакше справа буде розглянута в її відсутність.

Суддя Луньова О. Г.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
гр. Гудимі Юрію Євгеновичу, 06.03.1964 р.н., жит. с. Пасіки-

Зубрицькі Пустомитівського району Львівської області, вул. Лесі 
Українки, буд. 51, необхідно з’явитися 22.05.2017р. о 10.00 год. 
у перший слідчий відділ слідчого управління прокуратури Львів-
ської області (м. Львів, вул. Городоцька, буд. 16, каб. № 10) до 
слідчого в ОВС Пшенички A. M. для проведення допиту підозрю-
ваного у кримінальному провадженні № 42013000000000066 від 
12.02.2013 за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 1 
ст. 369 КК України.

Вугледарський міський суд Донецької області (85670, м. Вуг-
ледар, вул. Трифонова, 22) розглядає цивільну справу за позо-
вом Тимошенко Ірини Іванівни до Тимошенка Дмитра Олексан-
дровича про визнання особи такою, що втратила право корис-
тування жилим приміщенням. Відповідач по справі: Тимошен-
ко Дмитро Олександрович, 20.03.1983 року народження. Спра-
ву призначено до розгляду на 11.00 годину 19.06.2017 року. Від-
повідачеві пропонується надати свої заперечення щодо позову 
та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідоми-
ти суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у йо-
го відсутність.

Суддя Луньова О. Г.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
гр. Лоцману Андрію Борисовичу, 02.07.1986 р.н., жит.  

м. Львів, вул. Бортнянського, б. 50/3, кв.12, необхідно з’явитися 
22.05.2017 р. о 10.00 год. у слідчий відділ прокуратури Львівської 
області (м. Львів, вул. Городоцька, буд. 16, каб. №11) до слідчо-
го Стебеляк Ю. П. для проведення допиту підозрюваного у кри-
мінальному провадженні №420140000000115 від 06.06.2014 за  
ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 375 та ч. 5 ст. 27, ч. 2 
ст. 364 КК України.

Вишгородський районний суд Київської області повідомляє, 
що Рябчун Леонід Валентинович викликається в судове засідан-
ня як відповідач по цивільній справі за позовом Рябчун Мари-
ни Валеріївни до Рябчуна Леоніда Валентиновича про стягнен-
ня аліментів на утримання неповнолітньої дитини до досягнен-
ня нею повноліття.

Судове засідання відбудеться 21 червня 2017 року о 09 годи-
ні 00 хвилин за адресою: м. Вишгород, вул. Кургузова, 7, кабі-
нет № 17.

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

Суддя М. Б. Баличева

Новоайдарський районний суд викликає Вороненка Миколу 
Івановича, як відповідача в судове засідання з цивільної спра-
ви №419/2842/16-ц, провадження №2/419/508/2016 за позовом 
Вороненко Ірини Семенівни до Вороненка Миколи Івановича про 
надання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон дитини без зго-
ди батька, що відбудеться 22 травня 2017 року об 11.45 годині 
в приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Новоай-
дар, вул. Миру, 38.

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

Суддя О. М. Іванова

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в су-
дове засідання відповідача по справі № 409/729/17-ц за позовом Без-
ус Тетяни Валеріївни до Безуса Олександра Олександровича про на-
дання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон без дозволу батька.

Судове засідання відбудеться 04.07.2017 року о 09.00 год. (резерв-
на дата 06.07.2017 р. о 09.00 год.) у залі суду за адресою: Луганська 
область, смт Білокуракине, пл. Горького, 2.

Викликається Безус Олександр Олександрович, останнє місце реє-
страції: м. Луганськ, вул. А. Ліньова, буд. 92, кв. 72.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за його від-
сутності за наявними доказами.

Суддя Третяк О. Г.

В Шевченківському районному суді м. Києва 01.08.2017 
року о 10.00 год. відбудеться судовий розгляд криміналь-
ного провадження відносно Шукальського Валентина Воло-
димировича, який обвинувачується у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У судове засідання викликається Шукальський Валентин 
Володимирович.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в по-
рядку спеціального судового провадження.

Суддя Лінник О. П.

Публічне акціонерне товариство «МАРФІН БАНК» 

оголошує тендер з вибору компанії 

для розробки корпоративного сайту Банку в 2017 році.

Умови проведення тендеру розміщені на сайті: 

www.marfinbank.ua

Сєвєродонецький міський суд Луганської області повідо-
мляє Чиндарєвій Ірині Олександрівні, мешканці міста Луган-
ська, про ухвалення заочного рішення від 12.04.2017 року по 
справі № 428/13523/16-ц за позовом Чиндарєва Олександра 
Петровича про розірвання шлюбу.

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 І. О. Юзефович

Свідоцтво про придбання 
нерухомого майна 
з прилюдних торгів 
від 29.03.2013 року 

за реєстраційним № 356, 
видане приватним нотаріусом 

Київського міського 
нотаріального округу 

Масюком І. Є., 
вважати втраченим.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваче-
ну Пермякову Ніну Петрівну, 27.05.1958 року народження (остан-
нє відоме місце проживання: АР Крим, м. Євпаторія, пр. Леніна, 56,  
кв. 172) у підготовче судове засідання в кримінальному провадженні 
№42016010000000218 за ст. 111 ч. 1 КК України, яке відбудеться 29 
травня 2017 року о 09.40 годині в приміщенні Деснянського районно-
го суду м. Києва за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, зал судо-
вих засідань №2, під головуванням судді Броновицької О. В.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутності обвинуваченої в порядку спеціального судово-
го провадження.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Дег-
тярьову Вікторію Юріївну, 17.09.1973 року народження (останнє відо-
ме місце проживання: АР Крим, Красногвардійський р-н, смт Крас-
ногвардійське, вул. 50 років Жовтня, 9) у підготовче судове засідання 
в кримінальному провадженні №42016000000002686 за ст. 111 ч. 1 
КК України, яке відбудеться 30 травня 2017 року о 14.30 годині в при-
міщенні Деснянського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, 
пр. Маяковського, 5-В, зал судових засідань №2, під головуванням 
судді Броновицької О. В.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутності обвинуваченої в порядку спеціального судово-
го провадження.

Марківський районний суд Луганської області викликає відповіда-
чку Капустіну Наталію Олександрівну по цивільній справі за позовом 
Публічного акціонерного товариств «Енергобанк» в особі уповнова-
женої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію 
ПАТ «Енергобанк» Брайка С. А. до Капустіної Наталії Олександрівни 
про стягнення заборгованості за договором.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марківського район-
ного суду Луганської області 13.06.2017р. о 09 год. 30 хв. за адресою: 
смт Марківка, пл. Соборна, буд. 31 Луганської області.

У разі неявки в судове засідання суд розглядатиме справу без ва-
шої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя А. П. Чернік

Втрачений паспорт 

МЕ 816177, виданий 

Філіпповській Юлії 

Григорівні Оболонським 

РУ ГУ МВС України 

від 20 червня 2007 р., 

вважати недійсним 

з 2 травня 2017 року.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Гаврилюка Ігоря Івано-
вича як обвинуваченого на 13 год. 00 хв. 26.05.2017 року в справі за обвину-
ваченням Гаврилюка Ігоря Івановича, 01.05.1967 року народження, у вчинен-
ні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України (в редакції Закону України № 1183-VІІ від 08.04.2014 «Про внесен-
ня змін до Кримінального кодексу України») за адресою: м. Київ, вул. О. Ко-
шиця, 5, каб. 105.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя М. Г. Сазонова

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області  
(м. Олександрія Кіровоградської області, вул. Першотравнева, 30) ви-
кликає в судове засідання, призначене на 31 травня 2017 р. об 11.00 
год., Жабокрицького Олександра Петровича, 12 лютого 1974 року на-
родження, як відповідача у справі № 398/2634/16-ц (провадження  
№ 2/398/381/17) за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Жабокрицько-
го Олександра Петровича про стягнення заборгованості за кредитним 
договором. Останнє відоме місце проживання: м. Олександрія Кірово-
градської області, вул. Миру, 53, кв. 1.

Суддя Бугайченко Т. А.

Суддя Херсонського міського суду Херсонської області Хайдарова І. О. 
повідомляє про слухання цивільної справи за позовною заявою ТОВ 
«ОТП Факторинг Україна» до Бобровської Інни Вікторівни про стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 06.06.2017 
року о 08.50 годині за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, 
каб. 807, та викликає до суду відповідачку Бобровську Інну Вікторівну.

У разі неявки в судове засідання відповідачки справа буде розгляда-
тися у вашу відсутність.
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Телефони  від ділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає представника Управління 
комунальним майном Луганської міської ради, як відпові-
дача в судове засідання по цивільній справі № 426/5429/17 
за позовом Пригеби Дениса Володимировича, представни-
ка позивача – Пригеби Валентини Іванівни до Управління 
комунальним майном Луганської міської ради про визна-
чення додаткового строку для подання заяви про прийняття 
спадщини, що відбудеться 22 травня 2017 року о 16.30 год.

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

Суддя В. О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Хлистова Ігоря Володи-
мировича, як відповідача в судове засідання по цивільній 
справі № 426/1205/17 за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційний банк «Правекс-Банк» до 
Хлистова Ігоря Володимировича про стягнення заборго-
ваності за договором кредиту на 22 травня 2017 року о 
16 годині 00 хвилин.

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

Суддя В. О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Лаврика Володими-
ра Анатолійовича, проживає: м. Сорокине (Краснодон),  
м. Суходільськ, вул. Комарова, б. 7, кв. 50, як відповіда-
ча в судове засідання по цивільній справі № 426/403/17 
за позовом Публічного акціонерного товариства «Ідея 
Банк» до Лаврика Володимира Анатолійовича про звер-
нення стягнення на предмет застави на 22 травня 2017 
року о 14 годині 30 хвилин.

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

Суддя В. О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Піскуна Геннадія Олек-
сійовича, Піскун Тетяну Петрівну, як відповідачів у судо-
ве засідання по цивільній справі № 426/613/17 за позо-
вом Публічного акціонерного товариства комерційний 
банк «Правекс-Банк» до Піскуна Геннадія Олексійови-
ча, Піскун Тетяни Петрівни про стягнення боргу за кре-
дитним договором на 22 травня 2017 року о 15 годині 
30 хвилин.

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

Суддя В. О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Горбенка Євгена Миколайовича як відповіда-
ча у цивільній справі № 426/5543/17 за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк» до Горбенка Євгена Миколайовича 
про стягнення заборгованості в судове засідання, яке 
відбудеться 23 травня 2017 року о 09.00 год. у при-
міщенні 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

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Циганкова Володими-
ра Володимировича, проживає: м. Луганськ, кв. Гагаріна, 
б. 17А, кв. 41, як відповідача в судове засідання по ци-
вільній справі № 426/436/17 за позовом Публічного акці-
онерного товариства комерційний банк «Правекс-Банк» 
до Циганкова Володимира Володимировича про стяг-
нення заборгованості за договором кредиту на 22 травня 
2017 року о 14 годині 00 хвилин.

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

Суддя В. О. Половинка

Міловський районний суд Луганської області пові-
домляє, що 22 травня 2017 року о 09 годині 00 хви-
лин у приміщенні Міловського районного суду відбу-
деться судове засідання з розгляду цивільної спра-
ви №2-53/418/148/17-ц за позовом Мови Наталії Ми-
хайлівни до Мови Сергія Валерійовича про розірван-
ня шлюбу. У разі неявки відповідача у призначений 
час або неповідомлення про причини неявки, справу 
буде розглянуто за його відсутності за наявними по 
справі доказами.

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

Суддя Гуцол М. П.

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Козлова Михайла Івано-
вича, Козлову Раїсу Миколаївну, як відповідачів у судове 
засідання по цивільній справі № 426/609/17 за позовом 
Публічного акціонерного товариства комерційний банк 
«Правекс-Банк» до Козлова Михайла Івановича, Козло-
вої Раїси Миколаївни про стягнення боргу за кредитним 
договорам на 22 травня 2017 року о 15 годині 00 хвилин.

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

Суддя В. О. Половинка

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Ткача Євгена Федоровича (Луган-
ська область, м. Кадієвка (Стаханов), пр. 50 років Жов-
тня, 22/66) у судове засідання з розгляду цивільної спра-
ви №428/28/17 за позовом Дехтярук Ольги Валеріївни до 
Ткача Євгена Федоровича про позбавлення батьківських 
прав, зміну розміру аліментів на утримання неповноліт-
ньої дитини, яке відбудеться 22 травня 2017 року о 08 го-
дині 20 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби Народів, 19. У 
разі неявки на вказане судове засідання суд розглядати-
ме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Укра-
їни.

Суддя І. О. Юзефович

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Гришина Андрія Володимирови-
ча по справі № 408/7986/16-ц (2/408/1859/16) за позовом  
ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 22 травня 2017 року о 
16.00 годині в приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін, 
вони вважаються повідомленими про час та місце слу-
хання справи.

У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої учас-
ті на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. А. Карягіна

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Самарського Вячеслава Вікто-
ровича по справі № 408/8017/16-ц (2/408/1866/16) за 
позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» про стягнення за-
боргованості.

Судове засідання відбудеться 22 травня 2017 ро-
ку о 16.30 годині в приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська 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

Летичівський районний суд Хмельницької області ви-
кликає в судове засідання на 26 травня 2017 року о 10 
год. у приміщення суду: смт Летичів, пров. Шкільний, 
4а, як відповідача Дембіцького Романа Станіславови-
ча, 09.07.1994 р.н., тимчасово проживає: смт Меджибіж, 
вул. Кринична, 22 Летичівського району Хмельницької 
області, по справі за позовом Дембіцької Галини Петрів-
ни до Дембіцького Романа Станіславовича про визнання 
особи такою, що втратила право на користування житло-
вим приміщенням.

Явка відповідача в судове засідання обов’язкова, од-
нак його неявка не є перешкодою для розгляду справи.

Суддя Лазаренко А. В.

Шевченківський районний суд м. Києва за адресою: м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31-А (каб. 310) викликає на 06.06.2017 року о 
13 год. 00 хв. Сімчука Віталія Анатолійовича, Печенюка Олексан-
дра Миколайовича, Черевишника Сергія Всеволодовича як від-
повідачів по справі за позовом Волошко Віри Олександрівни до 
Сімчука Віталія Анатолійовича, Печенюка Олександра Миколайо-
вича, Черевишника Сергія Всеволодовича, Скрипник Тетяни Ми-
колаївни, треті особи: ГУЮ у м. Києві, Шандрівська сільська ра-
да Миронівського району Київської області, ПНКМНО Яворенко 
І. І., ПНКМНО Гнідюк О. Б., ПНКМНО Кочерга Г. Г., Кравченко Ні-
на Іванівна, про визнання правочинів недійсними, визнання пра-
ва власності та витребування майна з чужого незаконного воло-
діння.

Відповідачі викликаються в судове засідання, у разі неявки 
справа розглядатиметься в їхню відсутність.

Суддя О. А. Савицький

Вінницький міський суд Вінницької області викли-

кає Маракову Наталію Ігорівну на 30.05.2017 року о 

10 год. 30 хв. та на 31.05.2017 року об 11 год. 00 хв. 

у зал судового засідання № 3, суддя Бар’як А. С., на 

розгляд справи за позовом Публічного акціонерного 

товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Ма-

ракової Наталії Ігорівни про стягнення заборгованості.

Ямпільський районний суд Вінницької області ви-
кликає в судове засідання як відповідача Пильтяя 
Сергія Володимировича в судове засідання по ци-
вільній справі за позовом Пильтяй Майї Іванівни про 
розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 24 травня 2017 о 10 
годині за адресою: 24500, вул. Свободи, 116, м. Ям-
піль Вінницької області, тел. (04336) 2-22-30.

Неявка в судове засідання без поважних причин 
або неповідомлення про причини неявки не є пере-
шкодою для розгляду справи.

Суддя М. М. Дзерин

Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської об-
ласті викликає Туровця Анатолія Миколайовича, 26.03.1973 р.н., 
який проживав за адресою: вул. Леніна, 4, с. Ужачин, Новоград-
Волинський район, Житомирська область, як відповідача по ци-
вільній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Туровця A. M. 
про стягнення заборгованості.

Судові засідання відбудуться 30.05.2017 року о 09 год. 00 хв., 
12.06.2017 року о 09 год. 00 хв. у залі судових засідань № 7 у при-
міщенні Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомир-
ської області за адресою: Житомирська область, м. Новоград-
Волинський, вул. І. Франка, 31.

У випадку неявки відповідача в судове засідання справу бу-
де розглянуто за його відсутності із постановленням заочного рі-
шення.

Суддя А. В. Помогаєв

Обвинувачена Захарова Ксенія Олексіївна, 25.04.1979 ро-
ку народження, зареєстрована за адресою: Луганська об-
ласть, Станично-Луганський район, смт Петропавлівка, 
пров. Сєвєрний, 12, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 
КПК України викликається в підготовче судове засідання в 
порядку спеціального судового провадження, яке відбудеть-
ся 22 травня 2017 о 14 годині 30 хвилин у приміщенні Бі-
ловодського районного суду Луганської області за адресою: 
Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30, для 
участі у підготовчому судовому засіданні як обвинувачена.

Повістка про виклик обвинуваченої направлена їй за адре-
сою останнього місця проживання, а саме: вул. Республікан-
ська, 21/3, м. Щастя, Новоайдарський район, Луганська об-
ласть.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду пе-
редбачені ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченої передбачені ст. ст. 
139, 323 КПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

У провадженні Городищенського районного суду Чер-
каської області знаходиться цивільна справа № 691/415/17, 
провадження № 2/691/312/17 за позовом Товариства з об-
меженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» м. Ки-
їв до Рожкової Дарини Анатоліївни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Розгляд справи призначено на 30 травня 2017 року о 08 
год. 50 хв. у приміщенні Городищенського районного суду 
Черкаської області за адресою: Черкаська область, м. Горо-
дище, вулиця 1 Травня, № 9, суддя Савенко О. М.

Суд викликає Рожкову Дарину Анатоліївну, жительку:  
м. Городище, вул. Гоголя, №9 Черкаської області, як відпо-
відачку в справі.

Явка до суду обов’язкова.
У разі неявки відповідачки в судове засідання, справа 

згідно з вимогами ЦПК України, буде розглянута у її відсут-
ність за наявними в ній матеріалами.

При публікації оголошення про виклик до суду, сторона 
вважається повідомленою належним чином про день, час та 
місце розгляду справи.

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Гризодубову Анастасію Миколаївну, 
18.01.1978 року народження (останнє відоме місце 
проживання: 95034, вул. Павленко, 25/3, м. Сімфе-
рополь) у вчиненні кримінального правопорушення 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України в судове засі-
дання, яке відбудеться 25 травня 2017 року о 12 год. 
00 хв.

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

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

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченої в порядку спеціального судового про-
вадження.

Повістка про виклик обвинуваченого
Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-

сненні судового провадження, викликає як обвинуваченого 
Цибенка Романа Євгеновича, 24.04.1980 року народження, 
зареєстрований та мешкає за адресою: Луганська область, 
м. Рубіжне, пр. Переможців, 25/57, за матеріалами кримі-
нального провадження № 425/2550/16-к, 1-кп/425/44/17, на 
підставі обвинувального акту відносно Цибенка Р.Є. за ч. 2 
ст. 146, ч. 3 ст. 185, ч. 2, 3 ст. 187, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 262, 
ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 296 КП України.

Обвинуваченому Цибенку Р.Є. необхідно прибути до під-
готовчого судового засідання, яке відбудеться 23 травня 
2017 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Рубіжанського місь-
кого суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. 
Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі, обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду 
справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розгляну-
то за його відсутністю.

Суддя В. В. Козюменська

29 травня 2017 року на Аграрній біржі відбудеться загаль-
ний аукціон з продажу необробленої деревини лісогоспо-
дарських підприємств Тернопільського обласного управлін-
ня лісового та мисливського господарства (ресурс ІІІ квар-
талу 2017 року).

Сесія з продажу деревини (всі сортименти) відбудеться 
29 травня о 10.00 год.

Відомості про обсяги запропонованої для продажу нео-
бробленої деревини, її породи, продавців, якісні характерис-
тики, кількість та розміри лотів, початковий рівень ціни ло-
та, крок аукціону, умови поставки, строки поставки, кінце-
вий термін прийняття заявок на участь в аукціоні, розмір та 
термін перерахунку гарантійного внеску, а також інші умо-
ви проведення аукціону можна отримати на сторінці Аграр-
ної біржі в мережі Інтернет – agrex.gov.ua або за адресою: 
04073, м. Київ, вул. Копилівська, 67, корп. 5, будівля Аграр-
ної біржі, тел. (044) 468-69-27, e-mail: wood@agrex.gov.ua. 
Прийом заявок на аукціон завершується 26 травня 2017 ро-
ку о 10.00 год.

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Можелянського Віктора Анатолійови-
ча, 10.05.1964 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: 95034, вул. Павленко, 35/53, м. Сім-
ферополь) у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України в судове 
засідання, яке відбудеться 25 травня 2017 року о 12 
год. 10 хв.

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

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

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

Автозаводський районний суд м. Кременчука 
(адреса суду: 39614, Полтавська обл., м. Кремен-
чук, вул. Першотравнева, 29/5) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення 
заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

24.05.2017 о 09:30 до Падалка Сергій Олексійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 39614, Полтав-
ська обл., м. Кременчук, вул. Жадова Генерала, буд. 
10, кв. 31) справа № 524/764/17, суддя Андрієць Д. Д.

26.05.2017 о 14:00 до Кравченко Андрій Микола-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 39622, Пол-
тавська обл., м. Кременчук, кв. 274, буд. 2, кв. 71) 
справа № 524/777/17, суддя Андрієць Д. Д.

26.05.2017 о 13:30 до Назаров Дмитро Анатолі-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 39605, Пол-
тавська обл., м. Кременчук, вул. Перемоги, буд. 15,  
кв. 26) справа № 524/791/17, суддя Андрієць Д. Д.

26.05.2017 о 14:40 до Холдєєв Олег Віктрович 
(останнє відоме місце реєстрації: 39627, Полтавська 
обл., м. Кременчук, вул. Молодіжна, буд. 35, кв. 23) 
справа № 524/770/17, суддя Андрієць Д. Д.

06.06.2017 о 14:00 до Павліашвілі Роман Георгі-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 39600, Пол-
тавська обл., м. Кременчук, кв. 101, буд. 10-Г, кв. 54) 
справа № 524/8776/16-ц, суддя Кривич Ж. О.

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

З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

У провадженні Городищенського районного суду Черкась-
кої області знаходиться цивільна справа № 691/1290/16-ц, 
провадження № 2/691/107/17 за позовом Товариства з обме-
женою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська 
агенція з повернення боргів» м. Київ до Богданевич Любо-
ві Володимирівни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Розгляд справи призначено на 30 травня 2017 року о 09 
год. 10 хв. у приміщенні Городищенського районного суду 
Черкаської області за адресою: Черкаська область, м. Горо-
дище, вулиця 1 Травня, № 9, суддя Савенко О. М.

Суд викликає Богданевич Любов Володимирівну, житель-
ку: м. Городище, вул. Белінського, №13 Черкаської області, 
як відповідачку в справі.

Явка до суду обов’язкова.
У разі неявки відповідачки в судове засідання, справа 

згідно з вимогами ЦПК України, буде розглянута у її відсут-
ність за наявними в ній матеріалами.

При публікації оголошення про виклик до суду, сторона 
вважається повідомленою належним чином про день, час та 
місце розгляду справи.

Деснянський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Ісроілову Венеру Улугбеківну, 01.01.1978 
року народження (останнє відоме місце проживання: 
АР Крим, м. Армянськ, вул. Шкільна, 4), у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у під-
готовче судове засідання, яке відбудеться 30 червня 
2017 року о 10 год. 30 хв. Явка до суду обов’язкова. 
При собі необхідно мати паспорт або документ, який 
посвідчує особу.

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

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

Деснянський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Цекова Сергія Павловича, 28.08.1953 
року народження (останнє відоме місце проживання: 
АР Крим, м. Сімферополь, пров. Кронштадтський, 
8/13), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 30 червня 2017 року об 11 год. 00 хв. Явка до 
суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт 
або документ, який посвідчує особу.

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

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

Кролевецький районний суд Сумської області від-
повідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає Сердю-
ка Сергія Володимировича, 27 квітня 1990 року на-
родження, уродженця м. Горлівка Донецької області, 
останнє відоме місце реєстрації: Донецька область, 
м. Горлівка, вул. Зенітна, буд. 15, кв. 161, як відпо-
відача по справі №579/667/17, 2/579/233/17 за позо-
вом Ткачук Олени Валеріївни до Сердюка Сергія Во-
лодимировича про стягнення аліментів на дітей.

Справа призначена до розгляду на 6 червня 2017 
року о 15 годині 00 хвилин у приміщенні Кролевець-
кого районного суду Сумської області за адресою:  
м. Кролевець Сумської області, вул. Франка, 13.

Суд пропонує Сердюку С. В. подати письмові пояс-
нення та всі наявні докази по справі. У випадку неяв-
ки відповідача в судове засідання, оголошення вва-
жається належним повідомленням і справа буде роз-
глянута за відсутності Сердюка С. В.

Суддя О. В. Моргун
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Європейські мови 
знати престижно

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

САМООСВІТА. Днями відбувся перший випуск слухачів Єв-
ропейської школи мов, яка розпочала свою роботу торік у лис-
топаді на базі факультету іноземної філології та соціальних ко-
мунікацій Сумського державного університету.

Її призначення — допомогти учням старших класів сумських 
загальноосвітніх шкіл та гімназій оволодіти однією із європей-
ських мов, аби спростити їм одержання вищої освіти в місце-
вому університеті. До речі, навчання в школі — безкоштовне.

Дипломи одержали далеко не всі, хто відвідували заняття. 
Адже потрібно було підтвердити рівень знань англійської, яку слу-
хачі вивчали під керівництвом викладачів Олени Назаренко та 
Антоніни Чепелюк, а також студентів-старшокурсників — май-
бутніх перекладачів. До того ж більшість із слухачів Європейської 
школи мають намір у майбутньому пов’язати своє життя із пере-
кладацькою роботою, здобувши відповідну освіту.

Передбачається, що й наступного навчального року пере-
кладацький навчально-методичний центр «Lingиostar» при 
Сум ДУ набиратиме старшокласників, які виявлять бажання 
опанувати одну з європейських мов. 
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 18 ТРАВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2  +7 +14  +19 Черкаська +3  +8 +14  +19
Житомирська +3  +8 +14  +19 Кіровоградська +3  +8 +14  +19
Чернігівська +1  +6 +11  +16 Полтавська +1  +6 +11  +16
Сумська +1  +6 +10  +15 Дніпропетровська +2  +7 +12  +17
Закарпатська +6  +11 +18  +23 Одеська +3  +8 +15  +20
Рівненська +3  +8 +15  +20 Миколаївська +3  +8 +15  +20
Львівська +3  +8 +18  +23 Херсонська +3  +8 +15  +20
Івано-Франківська +3  +8 +16  +21 Запорізька +2  +7 +13  +18
Волинська +3  +8 +18  +23 Харківська +1  +6 +10  +15
Хмельницька +3  +8 +16  +21 Донецька +1  +6 +10  +15
Чернівецька +3  +8 +16  +21 Луганська +1  +6 +10  +15
Тернопільська +3  +8 +16  +21 Крим +3  +8 +15  +20
Вінницька +3  +8 +14  +19 Київ +4  +6 +17  +19
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Від неандертальців — 
до сучасників
ВИСТАВКА. Експозиція в Черкасах розповідає, 
як жили понад Дніпром люди минулих тисячоліть 

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

Організована черкась-
ким археологічним му-

зеєм Середньої Наддні-
прянщини виставка пред-
ставляє понад тисячу екс-
понатів усіх епох минуло-
го — від знарядь неандер-
тальців (понад 100 тисяч 
років тому) до артефактів 
ХІХ — початку ХХ століт-
тя, серед яких багато уні-
кальних і рідкісних. Архе-
ологічні експонати, розмі-
щені у 8 тематико-хроноло-
гічних вітринах, доповнено 
численними ілюстраціями 
й археологічними картами 
різних епох. Експонати по-
ходять як із розкопок і роз-
відок працівників музею, 
так і передані у його фонди 
кількома сотнями друзів та 
добровільних помічників. 

Крім археологічних екс-
понатів, відвідувачі ви-

ставки зможуть ознайо-
митися з деякими зразка-
ми допоміжних колекцій, 
адже експозиція розпо-
чинається вітриною «Наш 
край до появи людини». У 
ній виставлено палеонто-
логічні експонати віком 10 
тисяч — 300 мільйонів ро-
ків. У невеличкому мюнц-
кабінеті (пристосуван-
ня для зберігання колек-
цій монет, медалей, марок) 
можна ознайомитися з ну-
мізматично-боністичною 
виставкою «Історія Укра-
їни в монетах і банкнотах». 

Ентузіасти музейної 
справи готові найближчи-
ми роками перетворити 
кожну з вітрин на експози-
ційний зал, присвячений 
окремій епосі, адже через 
брак експозиційної площі 
вдалося виставити тільки 
частину колекцій музею. 
Виставка, стверджують 
її організатори, має ста-

ти зародком великого ар-
хеологічного музею, який 
буде окрасою міста. Адже 
Шевченків край надзви-
чайно багатий на пам’ятки, 
а черкащани заслугову-
ють на те, щоб мати музей, 
за допомогою якого могли б 
детально дізнатися про ба-
гате і захопливе минуле. 

Археолог, ініціатор ство-
рення музею Михайло Си-
волап розповів, що архео-
логічний музей зосереджу-
ватиметься на стародавній 
спадщині краю, що дасть 
змогу не лише розгорнуто 
представити громадськос-
ті багатющу давню спад-
щину, а й забезпечити по-
дальше поповнення музею 
унікальними експоната-
ми, що нині йдуть на чор-
ний ринок чи руйнуються. 
Це дасть можливість пере-
творити музей на важли-
вий туристський об’єкт, за-
безпечить виховання моло-

ді в дусі патріотизму і лю-
бові до рідного краю, допо-
може краще дослідити ми-
нуле області й Черкас, збе-
регти багато наявних і но-
вовиявлених археологіч-
них пам’яток (замчищ, го-
родищ, поселень, стоянок, 
курганів, печер, валів то-
що), а також музеєфікува-
ти деякі з них.

Черкаський історик і ар-
хеолог Михайло Сиволап з 
ідеєю створення археоло-
гічного музею Середньої 
Наддніпрянщини звертав-
ся до кабінетів чиновників 
не один десяток років. Ли-
ше торік у Черкасах зро-
зуміли переваги і перспек-
тиви цього рішення. Так на 
карті міста з’явилася ще 
одна комунальна устано-
ва — Черкаський міський 
археологічний музей Се-
редньої Наддніпрянщини 
з директором та невелич-
ким колективом.

БЕЗ СЛІВ. Найбільший у Східній Європі фестиваль німого кі-
но змінив локацію. Дотепер «Німі ночі» проходили в Одесі на 
причалі Одеського морвокзалу, а цьогорічного травня із засну-
ванням Музею кіно та перетворенням приміщення Центру До-
вженка на сучасний багатофункціональний простір та кіноар-
хів, фестиваль перебрався до Києва.

У насиченій програмі фестивалю слід виокремити дві світо-
ві прем’єри українських фільмів, які тривалий час вважались 
втраченими. Перший — фільм Петра Чардиніна «Тарас Тряси-
ло», знятий в Одесі в 1926 році, був віднайдений лише в 1998 
році в сховищах Французької синематеки, де зберігався під на-
звою «Татари». Головні ролі у ньому зіграли зірки українсько-
го кіно першої половини ХХ століття Амвросій Бучма, Іван За-
мичковський та Наталя Ужвій. Другий — стрічка «Небувалий 
похід» Михаїла Кауфмана, що розповідає історію колективіза-
ції (індустріалізації) українського села та боротьби з безграмот-
ністю, який лише 2015 року вийшов з архівів. «Украй важли-
во, щоб мистецькі події такого рівня в нашій країні відбували-
ся частіше, адже вони збирають поціновувачів кіномистецтва, 
людей, яких тримає магія мови кіно. «Німі ночі» — це фести-
валь, який з року в рік набуває нових форм і сенсів, дає змогу 
у нашому технологічному світі замислитися про справді важли-
ві речі. Деякі емоції складно передати словами, вони народжу-
ються в роздумах, своєрідній медитації, що творять музикан-
ти, супроводжуючи той чи той епізод фільму. Без слів глядач 
відчуває сум, біль, страх, а також ніжність та беззаперечну лю-
бов. Ми не маємо права втрачати це надзвичайне мистецтво», 
— зазначив під час перегляду міністр культури Євген Нищук.

Сто баяністів виконали 
«Запорізький марш»

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

МИСТЕЦТВО. Другий Всеукраїнський конкурс баяністів-акор-
деоністів «Баянне коло на Запоріжжі», який проходив на базі За-
порізького музучилища імені П. І. Майбороди, цього року зібрав 
виконавців з Луцька, Львова, Харкова, Чернігова, Сум, Генічесь-
ка. Свій талант гри на баяні й акордеоні демонстрували учні шкіл 
естетичного виховання, студенти коледжів, музичних академій, 
концертні виконавці та викладачі. Конкурс виявив обдарованих 
дітей та молодь, надав можливість творчого самовиявлення та 
опрацювання досконалої виконавської майстерності.

На урочистому закритті відбулося нагородження й гала-кон-
церт переможців. А родзинкою заходу став виступ зведеного 
оркестру зі ста баяністів-акордеоністів, учасників конкурсу та 
викладачів, які виконали «Запорізький марш». 

ФОТОФАКТ
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