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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«Коли останній 

російський солдат 
залишить суверенну  

незалежну територію 
України, ми будемо 

готові до перегляду 
цього рішення».

Чому нам не варто забувати  
про африканський досвід  
АКТУАЛЬНО. Як заможна Родезія перетворилася на злиденне і голодне Зімбабве?  
Через недолугу аграрну реформу. Це повчальний приклад для охочих повторити

Володимир КОЛЮБАКІН 
для «Урядового кур’єра»

Південна Родезія, британ-
ський домініон на півдні 

африканського континенту, бу-

ла однією з найкоштовніших 
перлин у короні імперії. Осно-
ву її економіки становило до-
бре розвинене високопродук-
тивне сільське господарство. 
Мало того що країна повніс-

тю забезпечувала себе зерно-
вими, що для континенту нети-
пово, — тут виробляли на екс-
порт і поціновану європейськи-
ми гурманами мармурову яло-
вичину, і тютюн, чай, фрукти й 

овочі та продукти їх переробки, 
навіть вино. 

Щоправда, особливо розви-
неної промисловості тут не бу-
ло, хіба що текстильна з ви-
роблених тут-таки бавовни та 

вовни, інші галузі, пов’язані із 
сільським господарством: пе-
реробка і пакування аграрної 
продукції, виробництво 
запчастин для сільгосп-
техніки тощо. 6

Національна безпека 
диктує нові вимоги   

ПРАВО. Верховна Рада 227 голосами із 339 підтримала зако-
нопроект «Про внесення змін до Кримінального кодексу України 
(щодо правила складання покарань та зарахування строку попе-
реднього ув’язнення)», яким було скасовано так званий закон Сав-
ченко. Цей закон передбачав зарахування судом строку попере-
днього ув’язнення з розрахунку один день попереднього ув’язнення 
за два дні позбавлення волі. 

Автор цього законопроекту народний депутат Антон Яценко за-
явив, що серед 10 тисяч звільнених згідно із «законом Савченко» 
півтори тисячі скоїли повторні злочини, і «це коштувало 55 життів, 
22 зґвалтувань, 760 розбійних нападів. Фактично ми випускаємо 
злочинців, які створюють криміногенну ситуацію і збільшують зло-
чинність у країні», — наголосив депутат. 

УНІАН нагадує, що Президент Петро Порошенко підписав так 
званий закон Савченко ще в грудні 2015 року. Але в сучасних умо-
вах його положення застаріли й не відповідають принципам націо-
нальної безпеки. 

39 142 тис. тонн 
зернових експортовано на сьогодні,  

що на 120 тисяч тонн більше, ніж за весь 
2015/2016 маркетинговий рік

СКАРБ. Ліси Покутських Карпат треба захистити  
найвищим заповідним статусом

Повені зупиняться 
перед деревами

2 5
СУСпіЛЬСТвО і пРАвО

Відомий вчений-правознавець 
Василь ШАКУН: «Закони часто 
ухвалюють без адекватного 
прогнозу їхніх кримінологічних 
наслідків»

Уряд докладає всіх зусиль 
задля збереження історичної 
пам’яті українського  
та кримськотатарського 
народів 

ЗАСіДАННЯ КАБіНЕТУ МіНіСТРів

президент про блокування веб-ресурсів і комп’ютерних 
програм походженням із РФ 
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Цюрупинський районний суд Херсонської обл. (адреса суду: 75100, Херсонська обл., 
м. Цюрупинськ, вул. Поштова, 48) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

22.05.2017 о 10:30 до Калюжний Микита Андрійович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 75141, Херсонська обл., Олешківський р-н, с. Клини, вул. Комсомольська, буд. 21) 
справа № 664/416/17, суддя Бойко В. П.

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

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

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як відповідачку Пота-
мошнєву Альбіну Едуардівну в судове засідання по справі №523/2741/17 
за позовною заявою Публічного акціонерного товариства «Енергопос-
тачальна компанія «Одесаобленерго» до Потамошнєвої Альбіни Едуар-
дівни про стягнення заборгованості за спожиту електричну енергію, яке 
відбудеться о 09.20 год. 19 травня 2017 року в приміщенні Суворов-
ського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорномор-
ського козацтва, 68, зала судових засідань № 9. У разі неявки Потамош-
нєвої Альбіни Едуардівни справа буде розглядатися за її відсутності.

Суддя І. В. Середа

Комсомольський міський суд Полтавської області викликає Ганонченка Антона Ана-
толійовича (останнє відоме місце проживання Полтавська область, м. Горішні Плавні, 
вул. Строни, 2, к. 410) як відповідача в судове засідання у справі за цивільним позовом 
Ганонченко Інни Юрїївни до Ганонченка Антона Анатолійовича, третя особа Орган опіки 
та піклування Горішньоплавнівської міської ради, про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 23 травня 2017 року об 11 годині 00 хвилин у примі-
щенні суду за адресою: м. Горішні Плавні, вул. Гірників, 17.

Явка до суду є обов’язковою, в разі неявки справу буде розглянуто за Вашої від-
сутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове засідання.
Суддя В. В. Крикливий

Олександрівський районний суд Кіровоградської обл. (адреса суду: 27300, Кі-
ровоградська обл., смт Олександрівка, вул. Радянська, 21) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться:

23.05.2017 об 11:30 до Бояр Катерина Сергіївна (останнє відоме місце реє-
страції: 27310, Кіровоградська обл., Олександрівський р-н, с. Триліси) справа  
№ 397/508/17, суддя Мирошниченко Д. В.

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

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

Попільнянський районий суд Житомирської області викликає в судо-
ве засідання як відповідача Вітенка Олександра Віталійовича, 16 червня 
1985 року народження, останнє місце проживання та реєстрації якого:  
с. Ходорків, вул. Леніна (Вишнева), 54 Попільнянського району Жито-
мирської області в цивільній сплаві за позовом Вітенко Али Валентинів-
ни до Вітенка Олександра Віталійовича про розірвання шлюбу, яке відбу-
деться о 12 годині 50 хвилин, 22 травня 2017 року в залі суду Попільнян-
ського районного суду в смт Попільня по вул. Б. Хмельницького, 24, По-
пільнянського району Житомирської області.

В разі неявки відповідача в судове засідання справа буде розглянута 
за його відсутності.

Суддя Є.О. Зайченко

Челік Хюсейн, останнє місце проживання чи мешкання: м. Кам’янське, пр. Металур-
гів, буд. 76 «Г», кв. 7, викликається у відкрите судове засідання як відповідач на 09.30 
годину 29.05.2017 року в цивільній справі за позовом Челік Тетяни Юріївни до Челіка 
Хюсейн про розірвання шлюбу.

Відкрите судове засідання у цивільній справі відбудеться під головуванням судді 
Багбая С. Д. у приміщенні Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дні-
пропетровської області за адресою: м. Кам’янське, вул. Тритузна, 166, 2 поверх, кабі-
нет № 5.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення, Челік Хюсейн 
вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 травня 2017 р. № 311-р 
Київ

Про звільнення Устименка С. О. з посади 
заступника Міністра соціальної політики 
України з питань європейської інтеграції 

Звільнити Устименка Сергія Олександровича з посади заступника Міністра соці-
альної політики України з питань європейської інтеграції 31 травня 2017 р. за влас-
ним бажанням. 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 травня 2017 р. № 312-р 
Київ

Про призначення Гаєвського І. М.  
першим заступником Голови Державної 

служби фінансового моніторингу України 
Призначити Гаєвського Ігоря Миколайовича першим заступником Голови Дер-

жавної служби фінансового моніторингу України з дати початку фактичного вико-
нання ним посадових обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповід-
но до законодавства. 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 травня 2017 р. № 313-р 
Київ

Про призначення Цілини В. В. 
першим заступником Голови Державної 

служби України з лікарських засобів  
та контролю за наркотиками 

Призначити Цілину Владислава Володимировича першим заступником Голови 
Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками з да-
ти початку фактичного виконання ним посадових обов’язків строком на п’ять ро-
ків з оплатою праці відповідно до законодавства, встановивши випробування стро-
ком на три місяці. 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 травня 2017 р. № 314-р 
Київ

Про призначення Насвіта О. І. першим 
заступником Голови Державного агентства 

України з управління зоною відчуження
Призначити Насвіта Олега Іліодоровича першим заступником Голови Державно-

го агентства України з управління зоною відчуження з дати початку фактичного ви-
конання ним посадових обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно 
до законодавства, встановивши випробування строком на три місяці. 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 травня 2017 р. № 315-р 
Київ

Про призначення Фещенка В. П.  
заступником Голови Державного агентства 

України з управління зоною відчуження
Призначити Фещенка Володимира Петровича заступником Голови Державного 

агентства України з управління зоною відчуження з дати початку фактичного вико-
нання ним посадових обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до 
законодавства, встановивши випробування строком на три місяці. 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 травня 2017 р. № 316-р 
Київ

Про призначення Фощія М. В.  
першим заступником Голови Державної 

служби геології та надр України 
Призначити Фощія Миколу Васильовича першим заступником Голови Державної 

служби геології та надр України з дати початку фактичного виконання ним посадо-

вих обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства, 
встановивши випробування строком на три місяці. 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 травня 2017 р. № 317-р 
Київ

Про призначення Кирилюка О. В.  
заступником Голови Державної служби  

геології та надр України 
Призначити Кирилюка Олега Васильовича заступником Голови Державної служ-

би геології та надр України з дати початку фактичного виконання ним посадових 
обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства, вста-
новивши випробування строком на три місяці. 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 травня 2017 р. № 318-р 
Київ

Про поновлення Старенького С. Є. 
на посаді Голови Державної пенітенціарної  

служби України 
На виконання постанови Київського апеляційного адміністративного суду від 26 

березня 2015 р. поновити Старенького Сергія Євгенійовича на посаді Голови Держав-
ної пенітенціарної служби України.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 травня 2017 р. № 319-р 
Київ

Про звільнення Старенького С. Є. 
з посади Голови Державної пенітенціарної  

служби України
Звільнити Старенького Сергія Євгенійовича з посади Голови Державної пенітен-

ціарної служби України у зв’язку з ліквідацією цієї Служби (пункт 1 частини першої 
статті 87 Закону України «Про державну службу»). 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 травня 2017 р. № 320-р 
Київ

Про визнання таким, що втратило чинність,  
розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 23 січня 2015 р. № 43 
Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 

23 січня 2015 р. № 43 «Про тимчасове покладення виконання обов’язків Голови Дер-
жавної служби геології та надр України на Бояркіна М. О.».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 травня 2017 р. № 321-р 
Київ

Про тимчасове покладення виконання 
обов’язків Голови Державної служби геології 

та надр України на Кирилюка О. В.
Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку Голови Держав-

ної служби геології та надр України, виконання обов’язків Голови зазначеної Служ-
би на заступника Голови Державної служби геології та надр України Кирилюка Оле-
га Васильовича.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 травня 2017 р. № 322-р 
Київ

Про погодження призначення Оніщенка Ю. П.  
директором державного підприємства  

«Поліграфічний комбінат «Україна»  
по виготовленню цінних паперів»

Погодитися з пропозицією Міністерства економічного розвитку і торгівлі щодо 
призначення Оніщенка Юрія Петровича директором державного підприємства «Полі-
графічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 19 квітня 2017 р. № 324-р 
Київ

Про затвердження проекту «Реконструкція 
водних підходів, маневрових зон  

та операційних акваторій біля причалів  
з урахуванням перспективного вантажообігу 

морського порту «Южний» в м. Южне 
Одеської області» 

(перша черга будівництва)
Затвердити поданий Міністерством інфраструктури проект «Реконструкція вод-

них підходів, маневрових зон та операційних акваторій біля причалів з урахуванням 
перспективного вантажообігу морського порту «Южний» в м. Южне Одеської об-
ласті» (перша черга будівництва), розроблений державним підприємством «Чорно-
морНДІпроект» та рекомендований до затвердження державним підприємством «Ук-
рдержбудекспертиза» Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства, з такими техніко-економічними показниками:

вид будівництва — реконструкція

глибина біля причальних кордонів порту, метрів — від 14 до 19

загальна площа ділянок днопоглиблення, тис. 
кв. метрів

— 1 747,518

загальний об’єм днопоглиблення, тис. куб.  
метрів

— 13 045,71

загальна кошторисна вартість будівництва  
станом на 27 жовтня 2016 р., тис. гривень

— 4 182 924,352

у тому числі:

будівельні роботи, тис. гривень — 3 448 608,907

інші витрати, тис. гривень — 734 315,445

тривалість реконструкції, місяців — 38

у тому числі за пусковими комплексами

перший пусковий комплекс

максимальне розрахункове судно — СН-100, СКН-10000

проектна глибина від «0» порту, метрів — 16

загальна площа ділянок днопоглиблення,  
тис. кв. метрів

— 301,087

загальний об’єм днопоглиблення, тис. куб. 
метрів

— 4 393,075

загальна кошторисна вартість будівництва  
станом на 27 жовтня 2016 р., тис. гривень

— 1 435 905,783

у тому числі:

будівельні роботи, тис. гривень — 1 180 987,038

інші витрати, тис. гривень — 254 918,745

тривалість реконструкції, місяців — 13

другий пусковий комплекс

максимальне розрахункове судно — СН-200

проектна глибина від «0» порту, метрів — 19

загальна площа ділянок днопоглиблення,  
тис. кв. метрів

— 1 189,986

загальний об’єм днопоглиблення, тис. куб. 
метрів

— 7 988,932

загальна кошторисна вартість будівництва  
станом на 27 жовтня 2016 р., тис. гривень

— 2 537 031,294

у тому числі:

будівельні роботи, тис. гривень — 2 094 309,664

інші витрати, тис. гривень 442 721,63

тривалість реконструкції, місяців 20

третій пусковий комплекс

максимальне розрахункове судно — СН-100

проектна глибина від «0» порту, метрів — 16

загальна площа ділянок днопоглиблення,  
тис. кв. метрів

— 224,115

загальний об’єм днопоглиблення, тис. куб.  
метрів

— 614,725

загальна кошторисна вартість будівництва  
станом на 27 жовтня 2016 р., тис. гривень

— 195 538,417

у тому числі:

будівельні роботи, тис. гривень — 161 394,102

інші витрати, тис. гривень — 34 144,315

тривалість реконструкції, місяців — 4

четвертий пусковий комплекс

максимальне розрахункове судно — СН-100, СКН-10000

проектна глибина від «0» порту, метрів — 16

загальна площа ділянок днопоглиблення,  
тис. кв. метрів

— 32,33

загальний об’єм днопоглиблення, тис. куб.  
метрів

48,978

загальна кошторисна вартість будівництва  
станом на 27 жовтня 2016 р., тис. гривень

— 14 448,858

у тому числі:

будівельні роботи, тис. гривень — 11 918,103

інших витрат, тис. гривень — 2 530,755

тривалість реконструкції, місяців — 1

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломо-
носова, №157) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ 
«Сбербанк» до Тимохіна В. І., Льовочкіна М. С. про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. Відповідачі 
у цивільній справі № 233/1201/17 – Тимохін Валерій Івано-
вич, 02.08.1961 р.н., зареєстрований: м. Макіївка Донецької 
області, кв-л Железнодорожній, буд. 16, кв. 16, та Льовоч-
кін Максим Сергійович, 22.12.1988 р.н., зареєстрований за 
адресою: Донецька область, м. Макіївка, пров. Перевальний, 
буд. 1, кв. 3, викликаються в судове засідання на 15.30 год. 
23 травня 2017р. Розгляд зазначеної цивільної справи відбу-
деться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду 
Донецької області (корп. №2, каб. №16).

Відповідачам пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі пови-
нні повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута за їхньої відсутності.

Суддя Т. О. Мартишева

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Біба Володимир Вікторович, 

25.08.1973 р.н, який зареєстрований за адресою: До-
нецька область, місто Краматорськ, вулиця Південна, 
будинок 21, квартира 62, на підставі ст.ст. 133, 135, 
297-5 КПК України, вам необхідно з’явитися 24, 25 та 
26 травня 2017 року в період часу з 09 год. 00 хв. до 
18 год. 00 хв. до каб. № 6 3-го відділення (з дислока-
цією в м. Краматорськ) слідчого відділу Управління 
СБ України в Донецькій області, до слідчого Баралея 
О. І. за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, 
вул. Ярослава Мудрого, буд. 56-А, для проведен-
ня слідчих (процесуальних) дій за вашою участю у 
кримінальному провадженні № 22017050000000148 
від 19.04.2017 року за підозрою вас у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 2  
ст. 110 КК України.

Рубіжанський міський суд Луганської облас-
ті викликає як відповідача Лізингову компанію 
ТОВ «Укрком «Агрокарсмобіл» по цивільній справі  
№ 423/713/17-ц; № 2/425/251/17 за позовом Череп-
ня Олександра Олександровича до Лізингової компа-
нії ТОВ «Укрком «Агрокарсмобіл» про визнання не-
дійсним договору майнового лізингу та застосування 
наслідків недійсності правочину, в судове засідання, 
яке відбудеться 22 травня 2017 року о 16 год. 00 хв. у 
приміщенні Рубіжанського міського суду.

У разі неявки відповідача в судове засідання, 
суд розглядатиме справу без вашої участі згідно зі  
ст. 169 ЦПК України.

Адреса суду: Луганська область, м. Рубіжне, вул. 
Миру, 34. 

Суддя Є. О. Романовський

У провадженні Бердянського міськрайонного су-
ду Запорізької області знаходиться цивільна справа  
№ 310/8917/16-ц за позовом Бердянської місцевої про-
куратури Запорізької області в інтересах держави до 
Бердянської міської ради Запорізької області, Мягченка 
Андрія Олеговича, Мягченко Наталі Євгенівни про визна-
ння незаконним та скасування рішення, визнання права 
власності, витребування земельної ділянки.

Розгляд справи призначено на 23.05.2017 року о 
15.00 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного 
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. 
Консульська, 64, зала судового засідання 411.

Суд викликає Мягченка Андрія Олеговича, Мягченко 
Наталю Євгенівну як відповідачів.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповідачів 
у судове засідання справа буде розглянута за наявними 
матеріалами.

Суддя Полянчук Б. І.

Марківський районний суд Луганської обл. (адреса суду: 92400, 
Луганська обл., смт Марківка, пл. Октябрська, 31) повідомляє  про те, 
що по цивільній справі за позовом ПАТ «Акцентбанк»:

16.10.2015 до Мірошниченко Едуард Юрійович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 93745, Луганська обл., Слов’яносербський р-н., 
смт Лозівський, вул. Ленінградська, буд. 4) справа № 417/1310/15ц,  
суддя Шкиря В. М.

22.06.2015 до Риндич Олександр Юрійович (останнє відоме місце 
реєстрації: 91002, Луганська обл., м. Луганськ, пров. 3-й Балтійський, 
буд. 35) справа № 417/544/15ц, суддя Шкиря В. М.

10.07.2015 до Клеймьонов Юрій Миколайович (останнє відоме 
місце реєстрації: 91000, Луганська обл., м. Луганськ, вул. У. Громової, 
буд. 130) справа № 417/652/15ц, суддя Шкиря В. М.

19.08.2015 до Тарасов Олександр Миколайович (останнє відоме 
місце реєстрації: 91000, Луганська обл., місто Луганськ, вул. Крута, 
буд. 121 б.) справа № 417/713/15ц, суддя Шкиря В. М.

21.09.2015 до Коробка Світлана Миколаївна (останнє відоме місце 
реєстрації: 91000, Луганська область, м. Луганськ, вул. Партизанська, 
буд. 134) справа № 417/1279/15ц, суддя Шкиря В. М.

12.11.2015 до Багрянцева Людмила Вікторівна (останнє відоме 
місце реєстрації: 91000, Луганська обл., м. Луганськ, пров. 1-й Балтій-
ський, буд. 50) справа № 417/1458/15ц, суддя Шкиря В. М.

09.12.2015 до Чєкригiна Наталiя Миколаївна (останнє відоме місце 
реєстрації: 91000, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Латвійська, буд.9) 
справа № 417/1551/15-ц, суддя Шкиря В. М.

28.01.2016 до Сiрiк  Михайло Олександрович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 91000, Луганська обл., м. Луганськ, туп. Гвоздiльний, 
буд. 24) справа № 417/1617/15-ц, суддя Шкиря В. М.

04.05.2016 до Альфiрович Валентина Миколаївна (останнє відоме 
місце реєстрації: 91000, Луганська обл., м. Луганськ, пров. Благоєва, 
буд. 19) справа № 417/2079/16ц, суддя Сурнина Л. А.

02.08.2016 до Філіпенко Валентина Іванівна (останнє відоме місце 
реєстрації: 91014, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Лізи Чайкіної, буд. 
56, кв. 4) справа № 417/2711/16-ц, суддя Сурнина Л. А.

18.10.2016 до Нечипоренко Євген Володимирович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 93740, Луганська обл., Слов’яносербський р-н, 
м. Зимогір’я, вул. Піонерська, буд. 8, кв. 17) справа № 417/2789/16-ц, 
суддя Сурнина Л. А.

про стягнення заборгованості  судом було ухвалено заочне рішен-
ня, позовна вимога задоволена повністю або частково.

Одночасно роз`яснюємо відповідачу по справі, що заочне рішен-
ня може бути переглянуто Марківським районним судом Луганської 
обл. шляхом подання відповідачем заяви про перегляд заочного рі-
шення до цього суду протягом десяти днів з дня опублікування цьо-
го оголошення.

Марківський районний суд Луганської обл. (адреса суду: 
92400, Луганська обл., смт Марківка, пл. Октябрська, 31) повідо-
мляє  про те, що  по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк»:

10.07.2015 до Якунін Володимир Володимирович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 91000, Луганська обл., м. Луганськ, вул. 
Войкова, буд. 35а) справа № 417/643/15ц, суддя Шкиря В. М.

16.10.2015 до Суровцева Галина Сергіївна (останнє відоме 
місце реєстрації: 93740, Луганська обл., м. Зимогір’я, вул. Пере-
моги, буд. 13, кв. 22) справа № 417/1307/15ц, суддя Шкиря В. М.

30.11.2015 до Цупіков Едуард Вікторович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 92424, Луганська обл., Марківський р-н,  
с. Кризьке, вул. Шевченка, буд. 7) справа № 417/1459/15-ц, суддя  
Шкиря В. М.

10.03.2016 до Вакуленко Микола Петрович (останнє відоме 
місце реєстрації: 93745, Луганська обл., Слов’яносербський р-н., 
смт. Лозівський, пр. 8 Березня, буд. 2 а) справа № 417/2335/16-ц, 
суддя Шкиря В. М.

04.05.2016 до Цибуленко Людмила Олексіївна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 91000, Луганська обл., м. Луганськ, вул.  
Л. Чайкіної, буд. 78) справа № 417/1953/16-ц, суддя Шкиря В. М.

04.05.2016 до Мясніченко Олена Василівна (останнє відоме 
місце реєстрації: 93701, Луганська обл., смт. Слов’яносербськ, 
вул. Гагаріна, буд. 47, кв. 33) справа № 417/2089/16-ц, суддя  
Сурнина Л. А.

16.05.2016 до Корсун Олександр Олександрович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 93720, Луганська обл., Слов’яносербський 
р-н., смт. Фрунзе, вул. Островського, буд. 36) справа  
№ 417/2217/16, суддя Сурнина Л. А.

03.08.2016 до Мінчук Марія Миколаївна (останнє відоме місце 
реєстрації: Луганська обл., Слав’яносербський р-н, с. Просторне) 
справа № 417/2756/16-ц, суддя Сурнина Л. А.

04.10.2016 до Апостолова Раїса Семенівна (останнє відо-
ме місце реєстрації: 93747, Луганська обл., Слов’яносербський 
р-н, смт Іванівське (Лотикове), вул. Горького, буд. 11) справа  
№ 417/2933/16-ц, суддя Шкиря В. М.

03.04.2017 до Морозов Володимир Георгійович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 91002, Луганська обл., м. Луганськ, пров. Се-
менова, буд. 3) справа № 417/3771/17, суддя Шкиря В. М.

про стягнення заборгованості  судом було ухвалено заочне рі-
шення, позовна вимоги задоволена повністю або частково.

Одночасно роз`яснюємо відповідачу по справі, що заочне рі-
шення може бути переглянуто Марківським районним судом Лу-
ганської обл. шляхом подання відповідачем заяви про перегляд 
заочного рішення до цього суду протягом десяти днів з дня опу-
блікування цього оголошення.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрювана Морозова Світлана Анатоліївна, 20.06.1977 р.н., котра проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Комунарів, 
буд. 11а, паспорт громадянина України, серія ВК №482268, виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій облас-
ті 26.03.2008 p., на підставі ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК України, вам необхідно з’явитися 24 травня 2017 року до каб. 307 СВ 
УСБУ в Донецькій області, до старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області старшого лей-
тенанта юстиції Тимка B. C. за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд. 33, для вручен-
ня вам повідомлення про підозру, процесуальних документів при здійсненні спеціального досудового розслідування, озна-
йомлення з матеріалами кримінального провадження, отримання обвинувального акта та реєстру матеріалів при здійсненні 
спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22017050000000158 за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

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

вості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, який був у встановленому КПК Украї-

ни порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом 
іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається 
грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати – у випадку неприбуття на виклик слід-
чого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати – у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

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

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть відповідальність, встановлену законом.

Жашківський районний суд Черкаської обл. (адреса су-
ду: 19200, Черкаська обл., м. Жашків, вул. Чапаєва, 8) пові-
домляє  про те, що по цивільній справі за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк»:

03.05.2017 до Журавський Денис Володимирович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 19223, Черкаська обл., Жаш-
ківський р-н, с. Нагірна, вул. Леніна) справа № 693/88/17,  
суддя Шимчик Р. В.

про стягнення заборгованості  судом було ухвалено заочне 
рішення, позовна вимога задоволена повністю або частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що заочне 
рішення може бути переглянуто Жашківським районним су-
дом Черкаської обл. шляхом подання відповідачем заяви про 
перегляд заочного рішення до цього суду протягом десяти 
днів з дня опублікування цього оголошення.

Подільський районний суд м.Києва (адреса суду: 04071, 
м. Київ, вул. Хорива, 21) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судо-
ве засідання, яке відбудеться:

09.06.2017 о 08:30 до Ярмоленко Юрій Олександрович 
(останнє відоме місце реєстрації: 04086, м. Київ, вул. Вер-
болозна, буд. 35) справа № 758/5517/16-ц, суддя Зарицька 
Ю. Л.

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

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

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл (адреса суду: 
84100, Донецька обл., м. Слов`янськ,  вул. Добровольского,2) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

23.05.2017 о 08:20 до Тищенко Михайло Олександрович 
(останнє відоме місце реєстрації: 84600, Донецька обл., м. Гор-
лівка, вул. Пересипкіна, буд. 10, кв. 99) справа № 243/3815/17, 
суддя Сидоренко І. 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 спра-
ві вважається належним чином повідомленим про час, день та 
місце проведення судового засідання.

 Апеляційний суд Житомирської обл. (адреса суду: 10008, 
Житомирська обл., м. Житомир, вул. 1-го Травня, 24) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

30.05.2017 о 09:30 до Онищенко Андрiй Федорович 
(останнє відоме місце реєстрації: 12634, Житомирська обл., 
Брусилівський р-н., с. Морозiвка, вул. Базарська, буд. 430) 
справа № 275/509/16-ц, суддя Гансецька І. А.

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

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

Криничанський районний суд Дніпропетровської обл. (адреса суду: 
53200, Дніпропетровська обл., смт Кринички, вул. Виконкомівська, 17) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення за-
боргованості, у судове засідання, яке відбудеться:

01.06.2017 о 09:15 до Товт Олександр Сергійович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 52374, Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, с. Ново-
житлівка, вул. Сонячна, буд. 30) справа № 178/137/17, суддя Берелет В. В.

01.06.2017 о 09:10 до Нєстєров Денис Євгенійович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 52334, Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, с. Ада-
мівка, вул. Каптурова, буд. 20) справа № 178/170/17, суддя Берелет В. В.

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

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

Бершадський районний суд Вінницької обл. (адреса 
суду: 24400, Вінницька обл., м. Бершадь, вул. Шевчен-
ка, 4) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться:

23.05.2017 о 09:00 до Гембарук Олександр Володи-
мирович (останнє відоме місце реєстрації: 24450, Ві-
нницька, обл., Бершадський р-н, с. Джупинка, вул. Кол-
госпна, буд. 16) справа № 126/250/17, суддя Рудь О. Г.

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута за його  відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.

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

Марківський районний суд Луганської обл. (адреса 
суду: 92400, Луганська обл., смт Марківка, пл. Октябр-
ська, 31) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове 
засідання, яке відбудеться:

01.06.2017 о 10:00 до Сабатовський Віталій Анатолі-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 91019, Луган-
ська обл., м. Луганськ, вул. Пісарєва, буд. 26) справа  
№ 417/3770/17, суддя Чернік А. П.

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута за його  відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.

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

Петропавлівський районний суд Дніпропетровської 
обл. (адреса суду: 52700, Дніпропетровська обл., смт 
Петропавлівка, вул. Радянська, 74а) викликає відпові-
дача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення 
заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

23.05.2017 о 08:40 до Боршош Сергій Валерійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 52740, Дніпропетров-
ська обл., Петропавлівський р-н, с. Дмитрівка, вул. На-
бережна, буд. 77) справа № 188/162/17, суддя Нікола-
єва І. К.

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута за його  відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.

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

Арцизький районний суд Одеської області викликає Гуренка Віктора Аркаді-
йовича (07.03.1959 р.н., зареєстрованого за адресою: вул. 28 Червня, буд. 34, 
с. Кам’янське Арцизького району Одеської області), як відповідача по цивіль-
ній справі № 492/133/17 за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Гуренка Віктора  
Аркадійович про стягнення заборгованості за кредитним договором. Розгляд 
справи призначено на 25.05.2017 р. о 08.00 годині та 12.06.2017 р. о 10.00 годи-
ні в залі № 2 Арцизького районного суду Одеської області за адресою: вул. Собор-
на, буд. №29, м. Арциз Одеської області, суддя Крутова О. М., тел./факс (04845) 
3-62-30, 3-14-38.

У разі неявки відповідача в судове засідання, або неповідомлення про причину 
неявки, справа буде розглянута у його відсутність за наявними в ній матеріалами.

Арцизький районний суд Одеської області викликає Бузіку Марину 
В’ячеславівну (27.09.1987 р.н., зареєстровану за адресою: вул. Щорса, буд. 6,  
м. Арциз Одеської області), як відповідачку по цивільній справі № 492/233/17 
за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Бузіки Марина В’ячеславівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. Розгляд справи призначено на 
24.05.2017 р. о 13.30 годині та 12.06.2017 р. о 09.30 годині в залі №2 Арцизько-
го районного суду Одеської області за адресою: вул. Соборна, буд. №29, м. Арциз 
Одеської області, суддя Крутова О. М., тел./факс: (04845) 3-62-30, 3-14-38.

У разі неявки відповідачки в судове засідання, або неповідомлення про причи-
ну неявки, справа буде розглянута в її відсутність за наявними в ній матеріалами.

Українська універсальна біржа
09 червня 2017 року об 11.00 год. в торгово-операційній залі УУБ:

м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55
проводить спеціалізований аукціон з продажу необробленої деревини 

заготівлі ІІІ кварталу 2017 року лісовими господарствами 
Для прийняття участі в спеціалізованому аукціоні учасники подають заявку на участь 

в аукціоні, встановлений пакет документів, вносять гарантійний внесок у розмірі 5% (без 
ПДВ) від початкової (стартової) вартості лотів, на рахунок Української універсальної біржі, 
за один робочий день до початку аукціону, а саме – до 17 год. 30 хв. 07.06.2017 р. 

Ознайомитись з обсягами запропонованої для продажу необробленої деревини, поро-
дами, продавцями, подивитись якісні характеристики, кількість та розміри лотів, початко-
вий рівень ціни лота, крок аукціону, умови поставки товарної продукції можна на сайті УУБ –  
www.uub.com.ua, або надіславши листа-заявку на e-mail: lis@uub.com.ua, а також безпосе-
редньо на Українській універсальній біржі.

Прийом заявок на участь в аукціоні та документів,що додаються до заяви, проводить-
ся за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55, каб. 413 та закінчується за один робочий 
день до початку аукціону, а саме 07.06.2017 р. о 17.30 год. 

Додаткову інформацію щодо умов участі в аукціоні можна отримати за адресою:  
м. Київ, вул.. Б. Хмельницького, 55, к. 413 або м. Полтава, вул. Шевченка, 52, к. 408  
та за телефонами: (044) 209-23-63 або (0532) 56-00-37, та з офіційного веб-сайту УУБ - 
www.uub.com.ua.

Розпорядок роботи УУБ: понеділок - п’ятниця з 8.30 до 17.30.

Арцизький районний суд Одеської області викликає Сухову Лілію Вікторівну 
(зареєстровану за адресою: вул. Дзержинського, буд. 13А, кв. 2, м. Арциз Одесь-
кої області), як відповідачку по цивільній справі № 492/227/17 за позовом ПАТ КБ 
«ПРИВАТБАНК» до Сухової Лілії Вікторівни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Розгляд справи призначено на 24.05.2017 р. о 10.30 годині та 
12.06.2017 р. о 08.30 годині в залі № 2 Арцизького районного суду Одеської об-
ласті за адресою: вул. Соборна, буд. №29, м. Арциз Одеської області, суддя Круто-
ва О. М., тел./факс: (04845) 3-62-30, 3-14-38.

У разі неявки відповідачки в судове засідання, або неповідомлення про причи-
ну неявки, справа буде розглянута в її відсутність за наявними в ній матеріалами.

Арцизький районний суд Одеської області викликає Волканову Лілію Леонідів-
ну (18.04.1980 р.н., зареєстровану за адресою: вул. Орджонікідзе, буд. 44, кв. 8,  
м. Арциз Одеської області), як відповідачку по цивільній справі № 492/342/17 за 
позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Волканової Лілії Леонідівни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором. Розгляд справи призначено на 26.05.2017 р. 
о 08.00 годині та 14.06.2017 р. о 08.30 годині в залі № 2 Арцизького районного су-
ду Одеської області за адресою: вул. Соборна, буд. №29, м. Арциз Одеської облас-
ті, суддя Крутова О. М., тел./факс: (04845) 3-62-30, 3-14-38.

У разі неявки відповідачки в судове засідання, або неповідомлення про причи-
ну неявки, справа буде розглянута в її відсутність за наявними в ній матеріалами.

Арцизький районний суд Одеської області викликає Чеботаєву Наталю Іва-
нівну (20.06.1977 р.н., зареєстровану за адресою: вул. Пушкіна, буд. 101, м. Ар-
циз Одеської області), як відповідачку по цивільній справі № 492/340/17 за позо-
вом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Чеботаєвої Наталі Іванівни про стягнення забор-
гованості за кредитним договором. Розгляд справи призначено на 26.05.2017 р. о 
08.30 годині та 14.06.2017 р. об 11.00 годині в залі № 2 Арцизького районного су-
ду Одеської області за адресою: вул. Соборна, буд. №29, м. Арциз Одеської облас-
ті, суддя Крутова О. М., тел./факс: (04845) 3-62-30, 3-14-38.

У разі неявки відповідачки в судове засідання, або неповідомлення про причи-
ну неявки, справа буде розглянута в її відсутність за наявними в ній матеріалами.

Іллінецький районний суд Вінницької області викликає Прокопенко Кате-
рину Борисівну, 14 травня 1965 року народження, останнє відоме місце про-
живання: с. Неменка Іллінецького району Вінницької області, вул. Леніна, 58, 
у судове засідання як відповідачку по цивільній справі № 131/528/17 за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості.

Судове засідання призначено на 14.00 год. 23 червня 2017 року в залі за-
сідань Іллінецького районного суду Вінницької області за адресою: м. Іллінці 
Вінницької області, вул. Європейська, 28, 22700. В разі неявки в судове засі-
дання справу буде розглянуто за її відсутності.

Суддя О. Ю. Олексієнко

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. 
Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за позовом Креничного Володи-
мира Івановича до Креничної Світлани Анатоліївни про розірвання шлюбу.

Відповідачка по справі: Кренична Світлана Анатоліївна, яка проживає за адре-
сою: Донецька область, пров. Чкалова, б. 13, с. Маяки Слов’янський район, ви-
кликається на 08.35 год. 24 травня 2017 року до суду для участі в розгляді спра-
ви по суті.

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

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

Сєвєродонецький міський суд Луганської області повідомляє, що 
ухвалено заочне рішення по цивільній справі за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Укрсоцбанк» м. Київ про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, стягнення судового збору:

12 квітня 2017 року:
• справа №428/9825/16-ц за позовом до Сави Ольги Анатоліївни, Са-

ви Сергія Петровича;
• справа № 428/9085/16-ц за позовом до Орлова Валерія Володими-

ровича.
13 квітня 2017 року:
• справа №428/9083/16-ц за позовом до Коломієць Наталії Василівни;
• справа №428/8484/16-ц за позовом до Леонова Ігоря Юрійовича.

Суддя І.О. Юзефович

Борзнянський районний суд Чернігівської області викликає Короля 
Ігоря Петровича як відповідача у цивільній справі № 730/220/17 за по-
зовом Лященка Володимира Івановича до Короля Ігоря Петровича про 
визнання особи такою, що втратила право користування житлом, яка 
призначена до розгляду на 25 липня 2017 року о 10.00 год. у приміщен-
ні Борзнянського районного суду Чернігівської області за адресою: вул. 
Незалежності, 4, м. Борзна Борзнянського району Чернігівської області.

Крім того, суд роз’яснює, що відповідно до ст. 74 ЦПК України з опу-
блікуванням оголошення про виклик, відповідач вважається належним 
чином повідомлений про час і місце розгляду справи.

Суддя І.І. Тіслюк

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає Петрес-
ку Юрія Олексійовича, ІПН 2563116774, який проживає за адресою: 
Донецька область, Амвросіївський район, м. Амвросіївка, вул. Пере-
моги, буд. 45, у судове засідання по цивільній справі №323/906/17-ц 
(2/323/391/17) за позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційного банку «Правекс-банк» до Петреску Юрія Олексійовича про стяг-
нення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 10.30 годині 1 червня 2017 року в 
приміщенні суду за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Травне-
ва, 23, під головуванням судді Смоковича М. В., кабінет № 9.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважається 
повідомленим про час та місце розгляду справи та у випадку неявки до 
суду справу може бути розглянуто за його відсутності на підставі наяв-
них у ній даних чи доказів (постановляє заочне рішення) на підставі ст. 
169 ЦПК України.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Приту-
ленко Олену Володимирівну, 05.03.1962 року народження (останнє ві-
доме місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Павленка, 2) у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче 
судове засідання, яке відбудеться 25 травня 2017 року о 17 год. 00 хв.

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

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

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового прова-
дження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Філато-
ву Євгенію Володимирівну, 15.11.1955 року народження (останнє відо-
ме місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Павленка, 2) у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче 
судове засідання, яке відбудеться 25 травня 2017 року о 17 год. 15 хв.

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

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

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового прова-
дження.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні спеціального 
судового розгляду

Обвинувачений Фоменко Євген Анатолійович, 21.11.1975 р.н., уро-
дженець с. Курилівка Куп’янського району Харківської області, громад-
дянин України, який раніше мешкав за адресою: Харківська область, 
Куп’янський район, с. Курилівка, вул. Польова, буд. 52-В, відповідно до 
вимог ст. 314 КПК України викликається о 14.00 год. 29 травня та о 
10.00 год. 14 червня поточного року до Куп’янського міськрайонного 
суду Харківської області за адресою: Харківська область, м. Куп’янськ, 
пл. Центральна, 16-а, для проведення спеціального судового засідан-
ня у провадженні № 1-кп/628/347/16р., справа № 628/3812/16-к. По-
важні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 
КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені стаття-
ми 139, 323 КПК України.

Головуючий суддя Цендра Н. В.
Козелецький районний суд Чернігівської області викликає відпо-

відачку Стефанову Марію Іванівну, 7 січня 1955 року народження, 
останнім відомим місцем реєстрації якої є: м. Боярка, вул. Заводська, 
38 Києво-Святошинського району Київської області, в судове засідан-
ня на 09.00 годину 23 травня 2017 року (17000, смт Козелець, вул. 
Свято-Преображенська, 7 Чернігівської області) у цивільній справі за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Чернігівобленерго» в 
особі Козелецького району електричних мереж до Стефанової Марії 
Іванівни про відшкодування збитків.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачка вважаєть-
ся повідомленою про день, час і місце розгляду справи. В разі неяв-
ки відповідачки в судове засідання справа може бути розглянута за її 
відсутності.

Суддя Соловей В. В.

Великоновосілківський районний суд Донецької області в зв’язку з 
розглядом цивільної справи 220/522/17 (провадження 2/220/269/17) за 
позовом Шабінської Лариси Миколаївни до Великоновосілківської се-
лищної ради Великоновосілківського району Донецької області, Стоць-
кого Сергія Андрійовича, Стоцького Анатолія Миколайовича про визна-
ння права власності на спадкове майно повідомляє, що судове засідан-
ня призначено на 25.05.2017 р. о 15.00 год. у приміщенні суду за адре-
сою: Донецька область, Великоновосілківський район, смт Велика Но-
восілка, вул. Фонтанна, 21. Суддя Якішина О. М. Суд викликає як відпо-
відачів: Стоцького Сергія Андрійовича, Стоцького Анатолія Миколайо-
вича. Явка до суду обов’язкова. В разі неявки відповідачів у судове засі-
дання справа буде розглянута за їхньої відсутності.

В провадженні Приморського районного суду м. Одеси знаходить-
ся цивільна справа № 522/3595/17 за позовною заявою Чернової Вікто-
рії Сергіївни до Ломако Ніни Миколаївни про відшкодування шкоди, за-
вданої у результаті пожежі.

Приморський районний суд м. Одеси викликає Ломако Ніну Микола-
ївну як відповідачку в судове засідання, яке відбудеться 31.05.2017 ро-
ку о 15 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Одеса, вул. Балків-
ська, 33 (зал судових засідань № 208).

Суд пропонує відповідачці подати пояснення, заперечення та усі на-
явні докази по справі особисто або через представника.

У разі неявки в судове засідання, справа може бути розглянута у ва-
шу відсутність.

Суддя А. Ю. Бойчук
Енергодарський міський суд Запорізької області викликає Голубкова Ан-

дрія Володимировича, останнє відоме місце проживання: вул. Молодіжна 
(Комсомольська), буд. 67, кв. 36, м. Енергодар Запорізької області, як відпо-
відача у справі № 316/1761/16 (провадження № 2/316/1046/16) за позовною 
заявою Орла Святослава Володимировича до Голубкова Андрія Володими-
ровича, Орел Людмили Юріївни, треті особи: Орган опіки та піклування Енер-
годарської міської ради Запорізької області, Відділ державної реєстрації ак-
тів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Запо-
різькій області, про встановлення батьківства.

Судове засідання відбудеться 23.05.2017 року о 09.00 годині за адресою: 
пр-т Будівельників, буд. 17, м. Енергодар, Запорізька область.

У разі неявки відповідача розгляд справи буде проводитися у його від-
сутність на підставі наявних у ній доказів відповідно до ст. 224 ЦПК України.

Суддя Н.О. Вільямовська

8 та 9 червня 2017 року на Аграрній біржі відбудеться загальний аукціон з про-
дажу необробленої деревини лісогосподарських підприємств Рівненського облас-
ного управління лісового та мисливського господарства (ресурс ІІІ-го кварталу 
2017 року).

Сесія з продажу хвойних порід деревини відбудеться 8 червня о 10.00 год.
Сесія з продажу листяних порід деревини відбудеться 9 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 7 червня 2017 ро-
ку о 10.00 год.

6 та 7 червня 2017 року на Аграрній біржі відбудеться загальний аукціон з про-
дажу необробленої деревини лісогосподарських підприємств Чернігівського об-
ласного управління лісового та мисливського господарства (ресурс ІІІ-го кварта-
лу 2017 року).

Сесія з продажу хвойних порід деревини відбудеться 6 червня о 10.00 год.
Сесія з продажу листяних порід деревини відбудеться 7 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 5 червня 2017 ро-
ку о 10.00 год.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викли-
кає відповідачів у судове засідання на 25 травня 2017 року, а саме:

– Голованова Євгенія Анатолійовича, Чугаєвську Наталію Анатоліїв-
ну, Вовк Ларису Олександрівну на 14.00 годину;

– Кондагурову Наталію Олександрівну, Дідоренка Олександра Бори-
совича, Дидоренко Ніну Володимирівну, Дидоренка Бориса Васильови-
ча на 14.30 годину;

– Бездідька Олександра Івановича, Бездідько Олену Олександрівну, 
Бездідька Романа Олександровича на 15.00 годину за позовами Кре-
дитної спілки «Імперіал ЛТД» про стягнення боргу, до зали судових за-
сідань Сватівського районного суду Луганської області.

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

Суддя В. О. Половинка

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

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

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський районний суд Луганської 
області викликає Ткаченко Валентину Григорівну в підготовче судове засідання, яке 
розглядається в порядку спеціального судового провадження та відбудеться 26 трав-
ня 2017 року на 11.00 годину в залі судових засідань Сватівського районного суду Лу-
ганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кримі-
нальне провадження відносно Кухарішена Андрія Івановича та Головещенка 
Ігоря Васильовича, обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 408 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання викликаються Кухарішен Ан-
дрій Іванович, 08.06.1970 р.н., та Головещенко Ігор Васильович, 24.10.1961 
р.н., обвинувачені у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 111, ч. 2 ст. 408 КК України, яке відбудеться 24 травня 2017 року о 09.30 год. 
у приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. 
П. Шутова, 1, каб. 4, під головуванням судді Криворот О.  О.

У разі неявки обвинувачених, оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю об-
винувачених в порядку спеціального судового провадження.

Печерський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Бастрікова Владислава 
Олександровича, 27.09.1976 р.н. (останнє відоме місце проживання: Київська область, 
Вишгородський район, с. Старі Петрівці, пров. Виноградний, буд. 8) у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України в судове засідання, яке відбудеться 31 трав-
ня 2017 року о 09 год. 00 хв. Явка до суду обов’язкова! При собі необхідно мати паспорт 
або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Печерського район-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42а, зал №3, каб. 17, під голову-
ванням судді Шапутько С. В.

Також повідомляємо, що відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Ки-
єва від 03.04.2017р. було задоволено клопотання прокурора стосовно здійснення спе-
ціального судового провадження стосовно Бастрікова Владислава Олександровича, 
27.09.1976 р.н., обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового провадження.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що за адре-

сою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, у залі судових засідань №40, 31 
травня 2017 року о 12.30 год. відбудеться підготовче судове засідання 
у кримінальному провадженні за обвинуваченням Солода Андрія Воло-
димировича, 19 червня 1976 року народження, у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвинувачення: обвинува-
чений Солод Андрій Володимирович та захисник Гавриленко Микола 
Кирилович.

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

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Каленя-
ка Р. А., суддів:Прокопчук А. В., Іванченка Я. М.

Недригайлівський районний суд Сумської обл. (адреса суду: 42100, Сумська 
обл., смт Недригайлів, вул. Шевченка, 2) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

25.05.2017 о 10:00 до Майборода Вікторія Олексіївна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 42107, Сумська обл., смт. Недригайлів, вул. Линика, буд. 2, кв. 1) справа 
№ 582/399/17, суддя Петен Я. Л.

06.06.2017 о 10:00 до Циганок Олена Василiвна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 42100, Сумська обл., м. Недригайлів, вул. Папаніна, буд. 50) справа  
№ 582/442/17, суддя Яковенко Н. М.

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

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

Дружківський міський суд Донецької обл. (адреса су-
ду: 84200, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 
45) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться:

23.05.2017 о 16:00 до Абдулаєва Світлана Іванівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 84203, Донецька обл., 
м. Дружківка, вул. Червоноармійська, буд.8, кв. 10) спра-
ва № 229/102517, суддя Гонтар А. Л.

31.05.2017 об 11:00 до Чернишова Ірина Олексан-
дрівна (останнє відоме місце реєстрації: 84200, Доне-
цька обл., м. Дружківка, вул. Шевченка, буд. 121) справа  
№ 229/879/17, суддя Гонтар А. Л.

06.06.2017 о 14:00 до Сосницький Микола Григорович 
(останнє відоме місце реєстрації: 84205, Донецька обл., 
м. Дружківка, вул. Індустріальна, буд. 2, кв. 31) справа  
№ 229/985/17, суддя Гонтар А. Л.

15.06.2017 о 14:30 до Апросиненко Дмитро Олексі-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 84202, Доне-
цька обл., м. Дружківка, вул. Нелідова, буд. 26) справа  
№ 229/1426/17, суддя Гонтар А. Л.

У разі неявки відповідача у призначений час або непо-
відомлення про причини неявки справа буде розгляну-
та 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.

Чуднівський районний суд Житомирської обл. 
(адреса суду: 13200, Житомирська обл., смт Чуднів, 
вул. 50 років Жовтня, 3) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборго-
ваності, у судове засідання, яке відбудеться:

23.05.2017 о 14:30 до Радчук Іван Віталійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 13200, Житомир-
ська обл., Чуднівський р-н, смт. Чуднів, вул. Леніна 
буд. 74) справа № 294/539/17, суддя Мандро О. В.

01.06.2017 о 09:30 до Трибунавський Руслан Ана-
толійович (останнє відоме місце реєстрації: 13240, 
Житомирська обл., Чуднівський р-н, смт Вели-
кі Коровинці, вул. Маяковського, буд. 7) справа  
№ 294/1019/16-ц, суддя Лесько М. О.

01.06.2017 о 09:00 до Двернік Ліна Едуардівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 13245, Житомир-
ська обл., Чуднівський р-н, с. Рачки, вул. Ватутіна, 
буд. 30) справа № 294/944/16-ц, суддя Лесько М. 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.

Бердянський міськрайонний суд Запорізької обл. 
(адреса суду: 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 
Комунарів, 64) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове 
засідання, яке відбудеться:

02.06.2017 о 08:30 до Дем`яненко Віктор Олександро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 71128, Запорізька 
обл., Бердянський р-н, с. Нововасилівка, вул. Радянська, 
буд. 49) справа № 310/1168/17, суддя Черткова Н. І.

07.06.2017 о 09:00 до Корінь Віктор Олександрович 
(останнє відоме місце реєстрації: 71102, Запорізька обл., 
м. Бердянськ, пр. Праці, буд. 47) справа № 310/1173/17, 
суддя Черткова Н. І.

08.06.2017 о 09:30 до Бабак Володимир Анатолійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 71118, Запорізь-
ка обл., м. Бердянськ, просп. Праці, буд.47/14) справа  
№ 310/1144/17, суддя Черткова Н. І.

23.05.2017 о 13:00 до Якушин Олександр Валентино-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 71160, Запорізь-
ка обл., Бердянський р-н, с. Осипенко, вул. Космонавтів, 
буд. 50) справа № 310/1795/17, суддя Крамаренко А. І.

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

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

Козелецький районний суд Чернігівської обл. 
(адреса суду: 17001, Чернігівська обл., смт Козелець, 
вул. Леніна, 7) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться:

25.05.2017 о 12:20 до Кравченко Віталій Вікторо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 17098, Чер-
нігівська обл., Козелецький р-н, с. Туманська Гу-
та, вул. Берегова, буд. 7) справа № 734/3290/16-ц,  
суддя Анохін А. М.

25.05.2017 о 12:00 до Пальчик Юлія Леонідівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 17000, Чернігівська 
обл., смт Козелець, пров. Комсомольський, буд. 3) 
справа № 734/3108/16-ц, суддя Анохін А. М.

25.05.2017 о 12:40 до Трофимченко Богдан Іго-
рович (останнє відоме місце реєстрації: 17000, Чер-
нігівська обл., смт Козелець, вул. Московська буд. 
28а) справа № 734/3110/16-ц, суддя Анохін А. М.

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.
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Харківський районний суд Харківської області ви-
кликає Кравця Олексанра Петровича як відповіда-
ча на судове засідання по справі за позовом Кра-
вець Людмили Тимофіївни до Кравця Олексанра 
Петровича про розірвання шлюбу, яке відбудеться 
29.05.2017 року о 08.45 у приміщенні Харківського 
районного суду Харківської області, каб. 16 (смт. По-
котилівка, вул. Сковороди, 18). 

Явка є обов’язковою. За неявки відповідача спра-
ву буде розглянуто за його відсутності. 

 Суддя  Я.А. Шинкарчук

Дергачівський районний суд повідомляє, що 
02.06.2017 року о 09.00 у приміщенні Дергачівського ра-
йонного суду Харківської області за адресою: Харківська 
обл., Дергачівський район, м. Дергачі, вул. 1-го Травня, 
63, буде розглядатись цивільна справа за позовом Бєло-
ва Михайла Ростиславовича про визнання виконавчого 
листа таким, що не підлягає виконанню.

 Явка заявника Бєлова Михайла Ростиславовича є 
обов’язковою. У випадку неявки до суду в зазначений 
день і час без поважних причин, або неповідомлення про 
причини неявки, справу буде розглянуто без заявника на 
підставі наданих по справі доказів з постановленням рі-
шення.

Суддя Л.К. Калмикова

Товариство з обмеженою відповідальністю  

«АЙ ТІ ФІНАНС» 

(ідентифікаційний код 36567210) повідомляє, що 

Товариство починає повернення коштів за непрове-

деними платежами, що були ініційовані в період з 

28 січня 2016 року по 3 лютого 2016 року. Деталь-

на інформація на сайті: http://24nonstop.com.ua, або 

за тел.: +38 (050) 382-24-24; +38 (067) 504-76-64;  

+38 (093) 170-09-52.

Подільський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судове засідання по цивільній справі  
№ 758/9643/16-ц за позовом Козловської Олени 
Миколаївни до Приватного підприємця Ганноченка 
Олександра Павловича, виробництво ПП Ганноченко 
О. П. про розірвання договору, стягнення коштів від-
будеться 14 червня 2017 року об 11 год. 00 хв. у при-
міщенні Подільського районного суду  м. Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Хорива, буд. 21, каб. 22.

Зобов’язуємо вас з’явитися до суду (забезпечити 
явку вашого представника) для участі в справі.  При 
собі обов’язково мати паспорт, реєстраційний номер 
облікової картки платника податків, представнику – 
паспорт та довіреність.

Свої письмові заперечення проти позову в разі йо-
го невизнання, у відповідності до ст. 27 ЦПК України, 
ви можете надіслати на адресу суду.

У разі неможливості взяти участь у судовому за-
сіданні ви зобов’язані завчасно повідомити про на-
явність поважних причин неможливості прибуття до 
суду.

Неявка в судове засідання належно викликаної 
особи, залежно від її процесуального статусу є під-
ставою для застосування наслідків передбачених 
ст.ст. 169, 170 ЦПК України.

Особа, яка одержала повістку у зв’язку з відсутніс-
тю адресата, зобов’язана за першої можливості вру-
чити її адресату.

Суддя Богінкевич С. М.

Долинський районний суд Кіровоградської облас-
ті викликає на 11.00 годину 21 червня 2017 року від-
повідача Бондаря Юрія Васильовича (останнє міс-
це проживання за адресою: пров. Заводський, 12,  
м. Долинська, Кіровоградська обл.) у цивільній спра-
ві за позовом Бондар Наталії Анатоліївни до Бонда-
ря Юрія Васильовича, третя особа: Долинський ра-
йонний відділ державної виконавчої служби Голов-
ного територіального управління юстиції у Кірово-
градській області, про визначення частки у праві 
спільної сумісної власності. Справа розглядатиметь-
ся суддею Степановим С. В. У разі неявки відповідача 
у справі може бути ухвалено заочне рішення.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропе-
тровської області (суддя Гаврилов В. А.) викликає в 
судове засідання відповідача Хнаніша Олександра 
Анатолійовича у справі за позовом Хнанішо Нарги-
зі Тафіківни про розірвання шлюбу.

Останнє місце проживання відповідача: вул. Павла 
Тичини, 15, м. Донецьк.

Судове засідання призначене на 26 травня 2017 р. 
о 09.30 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпров-
ська, 135, каб. 203.

У разі неявки відповідача в судове засідання спра-
ва, згідно з вимогами ЦПК України, може бути роз-
глянута за його відсутністю.

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє, що вважаються 
втраченими наступні бланки:

обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власни-
ків наземних транспортних засобів: серія AК: 4948312, 5240132, 459858, 
927994, 5233101, 934432, 928792, 4935421, 4934037-4934038; Зелена 
Картка Білорусь, Молдова, Росія та Азербайджан: 12045454, 12059543, 
12059557, 12357380, 12357694, 12371027, 12360673, 12360675, 
12360677, 12360680-12360683; Зелена Картка «Вся система, Азербай-
джан»: 12600795, 12608203; добровільне страхування відповідальності 
за оплату наданих послуг під час поїздки за кордон: 2456094, 2524237, 
2372099, 2514105, 2514125, 2426035, 2454121, 2454299, 2482760, 
2506415, 2404169, 1993219, 1993222, 1993233, 1941098, 2477895, 
2425457, 2425372, 2449391, 2433986, 2433991, 2402016, 2402020, 
2402036, 2402043, 2402154, 2402158, 2402164, 2402166, 2402174, 
2402188, 2402194, 2506452-2506454, 1993239-1993240, 1993288-
1993291, 1941102-1941104, 1941106-1941107, 1941111-1941114, 
2425400-2425402, 2508409-2508411, 2453209-2453212

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО 
при здійсненні спеціального судового провадження
Білоцерківський міськрайонний суд Київської облас-

ті відповідно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України викли-
кає обвинуваченого Цибуленка Віталія Валерійовича, 
06.08.1975 року народження, у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК Укра-
їни, для проведення судового розгляду у кримінально-
му провадженні № 12014110000000304, який відбудеть-
ся о 10 годині 00 хвилин 22.05.2017р. у приміщенні су-
ду за адресою: вул. Турчанінова, 7, м. Біла Церква, Київ-
ська область, 09100, зал № 6 (суддя Бобкова Н. В.). Від-
повідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублі-
кування оголошення, обвинувачений вважається належ-
ним чином ознайомленим з її змістом.

Повістка про виклик
Обвинувачений Кудринецький Юрій Євгенович, 30 берез-

ня 1961 року народження, на підставі ст.ст.111, 134, 135, аб-
зацу 5 ч.З ст.323, ст.405 КПК України, викликається Апеля-
ційним судом Хмельницької області для участі в статусі об-
винуваченого в розгляді апеляційної скарги прокурора на 
ухвалу Кам’янець-Подільського міськрайонного суду від 01 
березня 2017 року про повернення прокурору обвинувально-
го акта в кримінальному провадженні №12012240140000078 
від 13 грудня 2012 року за обвинуваченням Кудринецько-
го Юрія Євгеновича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого п.12 ч.2 ст.115 КК України, яке відбу-
деться в залі судових засідань приміщення суду за адресою:  
м. Хмельницький, Майдан Незалежності, 1, 30 травня 2017 
року о 16.00 год.

Поважні причини неприбуття особи на виклик передбаче-
ні ст.138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого 
за викликом до суду передбачені ст.ст.139, 323 КПК України. 

Суддя Л. М. Кулеша

У відповідності до ч. 9 ст. 74 ЦПК України Городнянський 
районний суд Чернігівської області викликає Гупалюка Ан-
дрія Юрійовича, 28.03.1987 року народження, останнє ві-
доме місце проживання: Чернігівська область, м. Городня, 
вул. Мирославська, буд. 98, як відповідача у цивільній 
справі за позовом Гупалюк Христини Олександрівни до Гу-
палюка Андрія Юрійовича про стягнення аліментів на утри-
мання неповнолітньої дитини.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Городнян-
ського районного суду Чернігівської області 26.05.2017 ро-
ку о 10.00 год. Адреса суду: Чернігівська обл., м. Городня, 
вул. Незалежності, 67.

Відповідачу пропонується надати заперечення щодо по-
зовної заяви та докази, якими вони обґрунтовуються та 
роз’яснюється, що з дня опублікування оголошення, відпо-
відач вважається повідомленим належним чином про час 
та місце розгляду справи, тому у випадку відсутності відо-
мостей про причини його неявки в судове засідання, спра-
ва буде розглянута без його участі на підставі наявних у 
ній доказів.

Суддя О. Д. Березовський

Оболонський районний суд м. Києва викликає приватно-
го нотаріуса КМНО Рогача Вадима Вікторовича, приватно-
го нотаріуса Броварського районного нотаріального округу 
Київської області Колейчика Володимира Вікторовича, Лої-
ка Юрія Георгійовича, РІО ГУАДО ЛП в особі представника 
Досенко Аліни Вікторівни, як відповідачів по цивільній спра-
ві № 2/756/1748/17 за позовом Шейка Олександра Олеговича 
до приватного нотаріуса КМНО Рогача Вадима Вікторовича, 
приватного нотаріуса Броварського районного нотаріально-
го округу Київської області Колейчика Володимира Вікторо-
вича, Лоїка Юрія Георгійовича, РІО ГУАДО ЛП в особі пред-
ставника Досенко Аліни Вікторівни про визнання іпотечного 
договору недійсним та визнання виконавчого напису нотарі-
уса таким, що не підлягає виконанню, на 15 червня 2017 ро-
ку об 11 годині 10 хвилин.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб. 18,  
суддя К. А. Васалатій. 

Наслідки неявки в судове засідання особи, яка бере 
участь у справі, передбачені ст.ст. 169, 170 ЦПК України,  
ст. 185-3 КпАП України.

Селидівський міський суд Донецької області 
(85400, м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає ци-
вільну справу за заявою Петриченка Юрія Петровича 
до Петриченко Інни Юріївни про визнання особи та-
кою, що втратила право користування жилим примі-
щенням. Відповідачка у справі: Петриченко Інна Юрі-
ївна, яка зареєстрована за адресою: Донецька об-
ласть, м. Українськ, вул. Первомайська, 58/40, ви-
кликається на 26.05.2017 р. о 08 год. 30 хв. до суду, 
для участі у розгляді справи по суті.

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

З опублікуванням оголошення про виклик, відпо-
відачка вважається повідомленою про дату, час і міс-
це розгляду справи і у разі неявки до суду, справа 
може бути розглянута за її відсутності.

Суддя Владимирська І. М.

Сватівський районний суд Луганської області ви-

кликає Ленінську районну раду м. Луганська, як від-

повідача у цивільній справі № 426/6004/17 за позо-

вом Теслі Миколи Єфимовича до Ленінської район-

ної ради м. Луганська про визнання права власності 

на спадкове майно в судове засідання, яке відбудеть-

ся 24 травня 2017 року о 09.00 год. у приміщенні су-

ду за адресою: Луганська обл., м. Сватове, пл. 50-річ-

чя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд 

проведе розгляд справи без участі відповідача.

Суддя C. M. Скрипник

Оріхівський районний суд Запорізької області ви-
кликає Хрекову Людмилу Василівну, 23.06.1976 ро-
ку народження, яка проживає за адресою: Доне-
цька область, м. Амвросіївка, вул. Черняховсько-
го, буд. 16, у судове засідання по цивільній справі 
№323/1188/17-ц (2/323/475/17) за позовом Хрекова 
Валерія Валерійовича до Хрекової Людмили Василів-
ни про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться о 10.00 годині  
1 червня 2017 року в приміщенні суду за адресою: 
Запорізька область, м. Оріхів, вул. Травнева, 23, під 
головуванням судді Смоковича М. В., кабінет № 9.

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

Голосіївський районний суд м. Києва викликає від-
повідача – Кулібабу Дмитра Вікторовича по цивільній 
справі за позовом Комунального підприємства «Бю-
ро технічної інвентаризації Києво-Святошинської ра-
йонної ради Київської області» до Кулібаби Дмитра 
Вікторовича про стягнення заборгованості.

Остання відома адреса місцезнаходження відпові-
дача Кулібаби Дмитра Вікторовича – м. Київ, вул. Го-
лосіївська, 13, кв. 339.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду 
за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потє-
хіна, буд. 14-а, каб. 15 – 25 травня 2017 року о 14 
год. 10 хв.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд 
розглядатиме справу без участі відповідача.

Суддя А. В. Новак
Тиврівський районний суд викликає в судове за-

сідання як відповідача Шевченка Володимира Мико-
лайовича, останнє відоме місце проживання: смт Су-
тиски, по справі № 145/385/17 за позовом Шевчен-
ко Наталії Олександрівни до Шевченка Володимира 
Миколайовича про позбавлення батьківських прав та 
стягнення аліментів на неповнолітніх дітей, яке від-
будеться 01.06.2017 р. о 09.00 год. у приміщенні Тив-
рівського районного суду Вінницької області за адре-
сою: вул. Шевченка, 3, смт Тиврів Тиврівського райо-
ну Вінницької області, 23300.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У разі неприбуття відпо-
відач повинен повідомити суд про причини неявки, 
інакше справу буде розглянуто у його відсутність на 
підставі наявних у ній доказів.

Суддя А. Г. Мазурчак

Оріхівський районний суд Запорізької області викли-
кає як відповідача Фісенка Дениса Олександровича, про-
живає за адресою: Донецька область, Амвросіївський ра-
йон, смт Новоамвросіївка, вул. Леніна, 12/18, у судове за-
сідання по цивільній справі №323/1109/17 (2/323/452/17) 
за позовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний ощадний банк України» в особі філії – Донецьке об-
ласне управління AT «Ощадбанк» до Фісенка Дениса Олек-
сандровича про стягнення заборгованості за кредитом під 
головуванням судді Плечищевої О. В., кабінет №12.

Вам необхідно з’явитись у судове засідання 1 серпня 
2017 року о 08.30 годині в приміщення суду за адресою: 
Запорізька область, м. Оріхів, вул. Травнева, 23.

З опублікуванням оголошення про виклик, відпові-
дач вважається повідомленим про час та місце розгля-
ду справи та у випадку неявки до суду справу може бути 
розглянуто за його відсутності на підставі наявних у ній 
даних чи доказів (постановляє заочне рішення) на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.

Ржищівський міський суд Київської області ви-
кликає як відповідача Цирулика Василя Григорови-
ча, 07.04.1943 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: вул. Січових стрільців, 10, м. Ржи-
щів, Київська область, 09230), у цивільній справі  
№ 374/40/17 за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Київобленерго» про стягнення заборгова-
ності за спожиту електричну енергію.

Справа призначена до розгляду на 1 червня 2017 
року о 10 год. 00 хв. у приміщенні Ржищівського 
міського суду Київської області за адресою: 09230, 
Київська область, м. Ржищів, вул. Соборна, 87.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповіда-
ча справа буде розглядатись за його відсутності на 
підставі наявних у ній доказів. При публікації оголо-
шення про виклик до суду, відповідач вважається по-
відомленим про час і місце розгляду справи.

Суддя С. М. Козіна

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, 
39А) розглядає цивільну справу 227/1182/17 за позовом ПАТ 
«Державний Ощадний банк України» в особі філії – Доне-
цьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Семенюка Вікто-
ра Сергійовича про стягнення заборгованості за договором.

Відповідач: Семенюк Віктор Сергійович, 31.01.1986 р.н., 
місце реєстрації: 85000, Донецька область, м. Добропіл-
ля, вул. Івана Франка (Фрунзе), буд. 23, кв. 45; викликаєть-
ся на 24 травня 2017 року о 10.00 годині до Добропільсько-
го міськрайонного суду, кабінет № 7, для участі у розгляді 
справи. До розгляду цивільної справи пропонується надати 
суду письмові пояснення та заперечення, а також усі наяв-
ні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача, 
необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше спра-
ва буде розглянута у його відсутність на підставі наявних у 
ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Тимофєєва Г. Л.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Мауліну Валентину Степанівну та Ку-
річенка Олексія Юрійовича, останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. Маршала 
Тимошенка, 2, кв. 219, як відповідачів по цивільній справі за позовом Мауліна Євгена 
Миколайовича до Мауліної Валентини Степанівни, Куріченка Олексія Юрійовича про 
визнання відповідачів такими, що втратили право користування квартирою.

Судове засідання відбудеться 11.07.2017 р. о 10.45 годині в приміщенні Оболон-
ського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-є, каб. 23.

Суддя М. М. Маринченко

Козелецький районний суд Чернігівської області викликає відповідачку Кучевську Інну 
Сергіївну, 07.01.1983 року народження, останнє відоме місце проживання: Чернігівська об-
ласть, смт Козелець, вул. Калинова, буд. 29, у судове засідання на 10 год. 00 хв. 07.06.2017 
року за адресою: Чернігівська область, смт Козелець, вул. Свято-Преображенська, 7, по ци-
вільній справі за позовом Гузенко Олени Миколаївни до Кучевської Інни Сергіївни, треті осо-
би, які не заявляють самостійних вимог Ліскевич Сергій Миколайович, Гузенко Олександр 
Олександрович, про визнання особи такою, що втратила право на користування житлом.

Суддя Іванюк T. І.

Втрачене свідоцтво  
(реєстраційний №: ПІ – 2533 від 13 березня 

2000 року, видане МІНІСТЕРСТВОМ  
ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ І ТОРГІВЛІ УКРАЇ-

НИ) ПРЕДСТАВНИЦТВА фірми «SIA «ERATO» 
(«CIA «EPATO») ЛАТВІЙСЬКА РЕСПУБЛІКА, 

місцезнаходження Представництва:  
м. Радивилів Рівненської області, 

вважати недійсним.

Криворізький районний суд Дніпропетровської обл. (адреса суду: 50002, Дніпропетровська обл.,  
м. Кривий Ріг, пр. Миру, 5 а) викликає відповідача за позовом ПАТ Акцентбанк, про стягнення заборгова-
ності, у судове засідання, яке відбудеться:

21.06.2017 о 10:00 до Сєргєєва Віта Володимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 53020, Дніпро-
петровська обл., Криворізький р-н, с. Лозуватка, вул. Степова, буд. 24) справа № 177/2175/16-ц, суддя  
Коваль Н. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа буде роз-
глянута 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.

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє, що розгляд справи за позовом 
Чага Олени до Яхчані Бахадор Джамал про розірвання шлюбу відбудеться 29 травня 
2017 року о 17 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Полковника Шу-
това, 1, каб. 19.

У судове засідання викликається відповідач: Яхчані Бахадор Джамал.
У разі неявки, справу буде розглянуто у вашу відсутність.

Суддя С. І. Кушнір

Пропоную спадкоємцю Реві Володимиру 
Юрійовичу з’явитись до приватного нотаріу-
са Черкаського міського нотаріального окру-
гу Левицької Р.В. за адресою: м. Черкаси, бул. 
Шевченка, буд. 145, оф. 231/2, по спадко-
вій справі Горбачова Івана Митрофановича, 
1945 року народження, померлого 19 верес-
ня 2016 року.

Старобільський районний суд Луганської області викликає 
Некрасова Владислава Володимировича, який зареєстрований 
за адресою: Луганська область, м. Антрацит, вул. Івана Фран-
ка, 29, як відповідача в судове засідання по цивільній справі  
№ 2/431/710/17 за позовом Харківського національного медич-
ного університету про стягнення заборгованості, яке відбудеться 
29 травня 2017 року о 08 год. 00 хв. у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-«а».

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

Суддя О. О. Пелих

Ковпаківський райсуд м. Суми викликає відповідачів: Маркову Ірину Петрів-
ну, Маркову Ганну Сергіївну, які зареєстровані за адресою: м. Суми, вул. Бара-
нівська, 64, у судове засідання для розгляду цивільної справи № 592/2997/17 
за позовом Азаренка Віктора Миколайовича до Маркової Ірини Петрівни, Мар-
кової Ганни Сергіївни, 3-тя особа: Центр надання адмінпослуг Сумської місь-
кої ради, Недбайло Катерина Іванівна, Недбайло Олександр Олександрович, 
про визнання особи такою, що втратила право користування житловим при-
міщенням, призначено до розгляду на 14.00 год. 1 червня 2017р. у приміщен-
ні суду за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 12, каб. 22, суддя І. М. Фо-
менко. Явка обов’язкова. У разі неявки в судове засідання відповідачів, роз-
гляд справи буде проведено в їхню відсутність за її матеріалами згідно з ви-
могами ЦПК України.

Уманський міськрайонний суд Черкаської області викликає Жулая Володимира 
Валерійовича, як відповідача по цивільній справі № 705/54/17; 2/705/611/17 за позо-
вом Жулай Надії Василівни до Жулая Володимира Валерійовича, третя особа: Служ-
ба у справах дітей Уманської райдержадміністрації, про позбавлення батьківських 
прав, яка призначена до судового розгляду на 15 червня 2017 року о 09 годині 00 
хвилин за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Садова, 5.

У разі наявності поважних причин, неможливості з’явитися до суду та про мож-
ливість судового розгляду справи за вашої відсутності – необхідно повідомити суд.

Роз’яснюємо, що у разі неявки за викликом суду або визнання судом причин не-
явки неповажними, справу буде вирішено судом за вашої відсутності на підставі на-
явних у ній доказів.

Суддя К. Г. Ребрина
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Сватівський районий суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Колесні-
кова Леоніда Миколайовича, як відповідача в судо-
ве засідання по цивільній справі № 426/365/17 за по-
зовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «Правекс-Банк» до Колеснікова Леоніда 
Миколайовича про стягнення заборгованості за до-
говором кредиту, що відбудеться 25 травня 2017 ро-
ку о 16.00 год.

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

Суддя В. О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Луганську міську раду, як відповідача у ци-
вільній справі № 426/7466/17 за позовом Любченко 
Марії Анатоліївни до Луганської міської ради про ви-
знання права власності в порядку спадкування в су-
дове засідання, яке відбудеться 26 травня 2017 року 
о 10.00 год. в приміщенні суду за адресою: Луганська 
обл., м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Суддя C. M. Скрипник

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Пасак Сергія Олександровича, як відповідача 
у цивільній справі № 426/1614/17 за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» до Пасак Сергія Олександровича про 
стягнення заборгованості в судове засідання, яке 
відбудеться 26 травня 2017 року о 09.00 год. в 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

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає у судове засідання як відповідача по справі за 
позовом ПАТ «Банк Форум» про стягнення заборго-
ваності, яке відбудеться 26.05.2017 року о 08.00 год.:

Костючук Андрій Петрович, останнє відоме 
зареєстроване місце проживання (перебування): 
Луганська обл., м. Свердловськ.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Комсомольська, 30. У разі неявки справу буде 
розглянуто без вашої участі на підставі Глави 8 ЦПК 
України.

Суддя Г.В. Булгакова

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає у судове засідання як відповідачку по спра-
ві за позовом Чижо Олександра Сергійовича про ро-
зірвання шлюбу, яке відбудеться 26.05.2017 року о 
08.00 год.:

Чижо Ірина Михайлівна, 01.12.1974 р.н., останнє 
відоме зареєстроване місце проживання (перебуван-
ня): Луганська обл., м. Свердловськ.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Луганська, 30. У разі неявки справу буде розгля-
нуто без вашої участі на підставі Глави 8 ЦПК Укра-
їни.

Суддя Г. В. Булгакова

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну 
справу за позовом Гребенікової Наталії Андріївни до Гребеніко-
ва Миколи Олексійовича, про стягнення аліментів на утриман-
ня дитини.

Відповідач Гребеніков Микола Олексійович, останнє ві-
доме місце реєстрації: Донецької області, с. Краснопілля, 
Слов’янського району, вул. Вишнева, буд. 18, викликається 24 
травня 2017 року oб 11 год. 00 хв. до суду для участі у розгля-
ді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розгляну-
та у його відсутності.

Суддя Кузнецов Р. В.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну 
справу про стягнення надміру виплачених коштів за призначе-
ною державною допомогою за позовом УСЗН Машівської район-
ної державної адміністрації Полтавської області до:

Відповідачка Пономарьова Ганна Костянтинівна, останнє міс-
це реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Горлівка, пр. Пе-
ремоги, буд. 152, кв. 69, викликається 24 травня 2017 року о 09 
год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачка повинна пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розгляну-
та у її відсутності.

Суддя Кузнецов Р. В.

Привезенцев Геннадій Павлович, 01.07.1962 р.н., 
останнє відоме місце проживання якого: Донецька 
обл., м. Донецьк, вул. Політбійців, буд. 9, кв. 63, ви-
кликається до Добропільського міськрайонного су-
ду Донецької області для участі у розгляді спра-
ви № 227/968/17 про відновлення втраченого су-
дового провадження. Судове засідання відбудеть-
ся 24.05.2017 року о 10.00 год. в приміщенні суду за 
адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Бан-
кова, 39А.

Суддя В. В. Корнєєва

Орджонікідзевський районний суд міста Маріупо-
ля (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розгля-
дає справу за кримінальним провадженням віднос-
но Лакізи Олексія Ігоровича, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Обвинувачений Лакіза Олексій Ігорович викли-
кається на 26 травня 2017 року о 08.30 годині, на  
8 червня 2017 року о 08.30 годині до Орджонікідзев-
ського районного суду міста Маріуполя Донецької 
області для участі в розгляді справи по суті.

Суддя Щербіна А. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ломоносова,  
№ 157) розглядає цивільну справу № 233/1806/17 за позо-
вом Рижкової Г. К. до Рижкова О. С., третя особа: Орган опіки 
та піклування Дружківської міської ради про позбавлення бать-
ківських прав. Відповідач у справі Рижков Олег Сергійович, 
15.05.1987 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, м. Дебальцеве, вул. Дзержинського, буд. 43, викликаєть-
ся до суду на 13 год. 00 хв. 25 травня 2017 року (корп. № 2, каб.  
№ 21), для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У разі неприбуття відповідач повинен повідоми-
ти суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за йо-
го відсутності.

Суддя Каліуш О. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ломоносова,  
№ 157) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Україн-
ський фінансовий світ» до Капітанової Л.Б. про стягнення за-
боргованості за кредитним договором. Відповідачка у цивільній 
справі № 233/6265/16-ц Капітанова Лідія Борисівна, 13.12.1961 
р.н., зареєстрована: Донецька область, м. Макіївка-14, вул. Мага-
данська, 3/15, викликається у судове засідання на 08.15 год. 25 
травня 2017 р. Розгляд відбудеться в приміщенні Костянтинів-
ського міськрайонного суду Донецької області (корп. № 2, каб. 
№ 16).

У випадку неприбуття в судове засідання відповідач повинний 
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута за його відсутності.

Суддя Т. О. Мартишева

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр. 
Ломоносова, № 157) розглядає кримінальне проваджен-
ня № 233/3432/16-к за обвинуваченням Веселко О. М. 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України за відсутності обвинуваче-
ного (in absentia) в порядку спеціального судового про-
вадження. Обвинувачений Веселко Олександр Михай-
лович, 22.08.1967 р.н., останнє відоме місце проживан-
ня: Донецька область Бахмутський район, смт Миронів-
ський, вул. Леніна 28/4. викликається до суду на 09.30 
год. 24 травня 2017 року (корп. № 2, каб. № 18), для учас-
ті у судовому засіданні.

Суддя А. І. Міросєді

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. 
Банкова, буд. 39 «А») розглядає кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Некрасова Дмитра Ми-
хайловича, у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3. ч. 1 ст. 408 КК Укра-
їни.

Обвинувачений Некрасов Дмитро Михайлович, 
10.01.1989 р.н., останнє місце реєстрації якого: До-
нецька область, м. Іловайськ, вул. Зелена, 8, кв. 10, 
викликається на 25.05.2017 року об 11.00 год. до До-
бропільського міськрайонного суду, кабінет № 14, 
для участі у розгляді кримінального провадження.

Суддя Хоменко Д. Є.

Ємільчинський районний суд Житомирської об-
ласті викликає відповідача Тимошенка Максима Ва-
лентиновича у цивільній справі №277/361/17 за по-
зовом Тимошенко Галини Анатоліївни до Тимошен-
ка Максима Валентиновича про стягнення аліментів 
у судове засідання, яке відбудеться 23 травня 2017 
року о 09 годині 15 хвилин за адресою: Житомир-
ська область, смт Ємільчине, вул. Незалежності, 2.

У разі неявки в судове засідання, справа буде роз-
глянута у відсутність Тимошенка Максима Валенти-
новича за наявними в ній доказами на підставі ст. 
169 ЦПК України.

Суддя В. А. Гресько

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) по-
відомляє Самушкіна Андрія Володимировича, що 27 
липня 2017 року о 09.30 годині відбудеться слухан-
ня цивільної справи №182/687/16-ц (провадження 
2/0182/511/2017 року) за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Укрсоцбанк» до Самушкіна Ан-
дрія Володимировича про стягнення заборгованості 
під головуванням судді Нікопольського міськрайон-
ного суду Кобеляцької–Шаховал І. О.

Конотопський міськрайонний суд Сумської облас-
ті викликає Накадзаву Масахіро як відповідача по ци-
вільній справі № 2/577/656/17 за позовом Накадза-
ви Людмили Михайлівни до Накадзави Масахіро про 
визнання права особистої приватної власності в су-
дове засідання, яке відбудеться 23 червня 2017 року 
о 08 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: Сум-
ська область, м. Конотоп, вул. Садова, 8, каб. № 10, 
тел. 2-63-04. При собі необхідно мати паспорт.

Суддя Т. А. Буток

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає 
Шевченка Вадима Вікторовича в судове засідання як відповіда-
ча у справі № 319/374/17 за позовом ПАТ «Державний Ощадний 
банк України» в особі філії – Донецьке обласне управління AT 
«Ощадбанк» про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором, яке відбудеться о 09 год. 20 хв. 25.05.2017 року в примі-
щенні суду за адресою: вул. Центральна, 26а, смт Більмак, Біль-
мацький район, Запорізька область, 71001. Відповідачу пропону-
ється надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі не-
явки відповідача в судове засідання, справа згідно з вимогами 
ЦПК України може бути розглянута за його відсутності. Відпові-
дач у випадку неявки в судове засідання зобов’язаний повідоми-
ти суд про причини неявки. 

Суддя В. М. Ходько

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання Вітченко Катерину Сер-
гіївну, Вітченка Олексія Леонідовича як відповіда-
чів у цивільній справі №328/1055/17 за позовом ПАТ 
«Державний Ощадний банк України» в особі філії 
-- Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» до 
Вітченко Катерини Сергіївни, Вітченка Олексія Ле-
онідовича про стягнення заборгованості за креди-
том. Судове засідання відбудеться 01.06.2017 року о 
09.00 годині в залі Токмацького районного суду За-
порізької області за адресою: Запорізька область, м. 
Токмак, вул. Володимирська, буд. 28.

Суддя Петренко Л. В.

Куйбишевський районний суд Запорізької області ви-
кликає Баштан Євгенію Юріївну в судове засідання як від-
повідачку в справі № 319/372/17 за позовом ПАТ «Держав-
ний Ощадний банк України» в особі філії – Донецьке облас-
не управління AT «Ощадбанк» про стягнення заборгованос-
ті за кредитним договором, яке відбудеться о 09 год. 10 хв. 
25.05.2017 року в приміщенні суду за адресою: вул. Цен-
тральна, 26а, смт Більмак, Більмацький район, Запорізька 
область, 71001. Відповідачці пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У разі неявки відпові-
дачки в судове засідання, справа згідно з вимогами ЦПК 
України може бути розглянута за її відсутності. Відповіда-
чка у випадку неявки в судове засідання зобов’язана пові-
домити суд про причини неявки.

Суддя В. М. Ходько

Чернігівський районний суд Запорізької облас-
ті викликає в судове засідання, яке відбудеться 30 
травня 2017 року о 10.00 годині в приміщенні Чер-
нігівського районного суду Запорізької області за 
адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул. 
Соборна, буд. 391, Голубева Романа Володимирови-
ча, зареєстрованого за адресою: Донецька область, 
м. Хрестівка (Кіровське), 18 квартал, буд. 15, кв. 60, 
як відповідача по цивільній справі №329/213/17 за 
позовом Саєнко Світлани Миколаївни до Голубева 
Романа Володимировича про стягнення боргу.

Суддя В. В. Ломейко

Вільшанський районний суд Кіровоградської обл. 
(26600, Кіровоградська обл., смт Вільшанка, вул. Ла-
гонди, 5) викликає відповідача в судове засідання, 
яке відбудеться 01.06.2017р. о 16 год. 00 хв. за по-
зовом Кікош Аліни Павлівни до Кікоша Юрія Оле-
говича (останнє відоме місце реєстрації: 97630, АР 
Крим, Білогірський район, смт Зуя, вул. Леніна, 22) 
про розірвання шлюбу та стягнення аліментів, спра-
ви №384/286/17, №384/287/17.

Суддя Сорокіна О. О.

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500, 
м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу за позовом Матьорка Світлани Михайлівни до Шист-
ко Наталі Володимирівни про визнання особи такою, що 
втратила право користування житловим приміщенням.

Відповідачка по справі: Шистко Наталя Володимирівна, 
зареєстрована за адресою: м. Сіверськ, вул. Зарічна, буд. 62, 
викликається до суду на 29.05.2017 р. о 08.40 годині за адре-
сою: м. Бахмут, вул. Миру, 5 каб. 212, для участі у розгляді 
справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачки, вона 
повинна повідомити суд про причину неявки, інакше справа 
буде розглянута в її відсутність.

Суддя О. П. Харченко

Богуславський районний суд Київської області, в 
зв’язку з розглядом цивільної справи №358/372/17 
за позовом Береговенка Ігоря Євгеновича до Заляш-
ка Євгена Володимировича про стягнення аліментів у 
зв’язку з продовженням навчання викликає в судове 
засідання, яке відбудеться 21 червня 2017 року о 10 
год. 00 хв. за адресою: вул. Франка, 29-А, м. Богус-
лав Київської області, як відповідача: Заляшка Євге-
на Володимировича, 15 травня 1966 року народжен-
ня (зареєстрованого по вул. Корсунська, 100, м. Бо-
гуслав Київської області).

Суддя В. М. Корбут

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500, 
м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу за позовом Янченко Марини Олександрівни до Ян-
ченка Івана Володимировича про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі: Янченко Іван Володимирович, за-
реєстрований за адресою: м. Горлівка, вул. Жукова, 8/126, 
викликається до суду на 30.05.2017 р. о 16.30 годині за 
адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 212, для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він 
повинен повідомити суд про причину неявки, інакше спра-
ва буде розглянута в його відсутність.

Суддя О. П. Харченко

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпро-
петровської області знаходиться цивільна справа № 185/6565/16-
ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» 
до Антипова Ігоря Вячеславовича про стягнення заборгованості 
за кредитним договором.

Відповідач Антипов Ігор Вячеславович викликається в судо-
ве засідання на 09.30 год. 25 травня 2017 року в приміщенні Пав-
лоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області: 
Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 
135, кабінет № 409. Резервною датою судового засідання є 30 
травня 2017 року о 09.30 год.

Після опублікування оголошення в пресі, відповідач вважа-
ється повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У ра-
зі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Перекопський M. M.

Дубровицьким районним судом Рівненської об-
ласті 20 жовтня 2016 року без відповідача розгляну-
то цивільну справу № 560/413/16 за позовом Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «Факторингова 
компанія «РАНТЬЕ» до Ліщук Романи Олексіївни про 
стягнення боргу за кредитним договором.

Даним рішенням позов Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Факторингова компанія «РАН-
ТЬЕ» задоволено. З повним текстом рішення відпо-
відач може ознайомитися, звернувшись до канцеля-
рії Дубровицького районного суду за адресою: м. Ду-
бровиця, вул. Миру, 2а Рівненської області.

Суддя З. С. Сидоренко

Перемишлянський районний суд Львівської області пові-
домляє відповідачів: Репету Парасковію Андріївну, Юськіва 
Павла Павловича, Юськів Галину Дмитрівну, що 07.06.2017р. 
о 14 год. 00 хв. розглядатиметься цивільна справа № 
449/1150/16-ц за позовом Сергеєвої Марії Степанівни до Ре-
пети Парасковії Андріївни, Юськіва Павла Павловича, Юськів 
Галини Дмитрівни про відшкодування майнової та моральної 
шкоди, заподіяної залиттям квартири.

У випадку неявки відповідачів у судове засідання на ви-
щевказане число, справа буде розглядатись у їхню відсут-
ність в залі судових засідань №1 Перемишлянського район-
ного суду Львівської області за адресою: Львівська область, 
м. Перемишляни, вул. Галицька, 67 «а».

Суддя Гуняк О. Я.

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) роз-
глядається цивільна справа за позовом Потій Олени 
Миколаївни до Потія Сергія Анатолійовича про розі-
рвання шлюбу

Відповідач Потій С.А. викликається до каб. № 6 су-
ду на 01.06.2017 року об 11 годині 00 хвилин, для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У разі неявки відповіда-
ча справа буде розглянута у його відсутність за на-
явними доказами.

Суддя Бєлоусов А. Є.

В провадженні Бориспільського міськрайонно-
го суду перебуває цивільна справа №359/10186/16-ц 
за позовом Гаврилець Ірини Василівни до Шушков-
ського Віталія Олеговича, третя особа, яка не заяв-
ляє самостійних вимог щодо предмета спору – Служ-
ба у справах дітей та сім’ї Бориспільської районної 
державної адміністрації, про позбавлення батьків-
ських прав.

У зв’язку з цим, суд викликає відповідача Шуш-
ковського Віталія Олеговича в судове засідання.

Розгляд вищезазначеної справи відбудеться о 13 
годині 30 хвилин 30 травня 2017 року за адресою: м. 
Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, 10, каб. №7.

Суддя Борець Є. О.

Троїцький районний суд Луганської області викликає як 
відповідача в судове засідання Терещенка Артема Микола-
йовича у цивільній справі №433/2347/16-ц за позовом Тере-
щенко Ольги Юріївни до Терещенка Артема Миколайовича, 
треті особи: Закрите акціонерне товариство «ПУМБ», Публіч-
не акціонерне товариство «Альфа-банк», Терещенко Тетяна 
Олексіївна, Терещенко Микола Степанович, Пільтенко Полі-
на Миколаївна, про поділ спільного майна подружжя.

Судове засідання відбудеться 25 травня 2017 року о 13.00 
годині в приміщенні Троїцького районного суду Луганської 
області за адресою: вул. 1-го Травня, 5-а, смт Троїцьке Лу-
ганської області.

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

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Приватне підприємство 
«Потенціал-Луганськ» та Сухаревського Олександра 
Костянтиновича по цивільній справі № 426/16825/16-ц за 
позовом ПАТ «Київський страховий дім» до ПП «Потенці-
ал-Луганськ», Сухаревського Олександра Костянтинови-
ча про відшкодування шкоди, завданої дорожньо-тран-
спортною пригодою в порядку регресу, що відбудеться 
29 травня 2017 року о 17.00 год.

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

Суддя О. М. Попова

Старобільський районний суд Луганської області до-
водить до відома відповідача Заміуського Олександра 
Вікторовича, що по справі за позовом ТОВ «Кредитні іні-
ціативи» 14 квітня 2017 року винесено заочне рішення, 
яким позовні вимоги задоволено в повному обсязі.

Сторони можуть оскаржити заочне рішення в апеля-
ційному порядку до Апеляційного суду Луганської об-
ласті через Старобільський районний суд шляхом подачі 
апеляційної скарги протягом десяти днів з дня його роз-
міщення в газеті.

Додатково повідомляємо, що з текстом рішення ви 
можете ознайомитись в Єдиному Державному реєстрі 
судових рішень.

Суддя Форощук О. В.
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Дорога добра 
завдовжки чверть віку

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

БЛАГОДІЙНІСТЬ. 25 років на засадах доброчинства триває 
співпраця харків’ян із нюрнберзькою організацією «Робоча со-
лідарність». Нещодавно німецькі благодійники на чолі з Фріцом 
Кербером укотре відвідали обласний центр, порадувавши ма-
лозабезпечені сім’ї харків’ян матеріальною допомогою, і тради-
ційно передали медикаменти дитячій онкологічній лікарні №16.

«Ми купили дорогі медикаменти зокрема для пацієнтів дитя-
чої онкологічної лікарні №16, а також витратні матеріали для 
аналізатора крові, який ми придбали для медичного закладу 
раніше. Крім того, цього разу привезли інвалідний візок для гіп-
сувальної кімнати в поліклініці №26. А також роздаємо 150 ма-
лозабезпеченим харків’янам матеріальну допомогу», — розпо-
вів Фріц Кербер. Він зазначив, що протягом року німецька бла-
годійна організація «Робоча солідарність» отримує листи від 
медустанов, дитячих будинків, людей, яким потрібна допомо-
га, і намагається зарадити.

«Співпраця з Нюрнбергом протягом усього цього часу дуже 
плідна. Перед приїздом Фріц Кербер просить повідомити про 
потреби. Уже впродовж багатьох років ми постійно отримує-
мо від нього функціональні ліжка. Їх встановлено в нашій лі-
карні швидкої допомоги, пологових будинках. Він цікавиться, 
кому допомогти персонально. Ми обговорюємо всі ці момен-
ти», — зазначила заступник міського голови з питань охоро-
ни здоров’я та соціального захисту населення Світлана Горбу-
нова-Рубан. 

Німецька делегація під час перебування в Харкові відвідала 
відділення для дітей, від яких відмовилися, і Фріц Кербер пообі-
цяв поспілкуватися з підприємцями й меценатами в Німеччині, 
щоб допомогти цим дітям.

Замість малокомплектної школи 
постала пластова оселя

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ПОВЕРНЕННЯ. З нагоди 
90-річчя великого пластово-
го злету, що відбувся в селі 
Олександрія під Рівним у трав-
ні 1927 року, відкрили першу 
в Україні пластову оселю «Во-
лошки» в цьому селі. А ще — 
пам’ятну дошку трьом засно-
вникам пластового осеред-
ку на Волині, провели історич-
ну конференцію та пізнаваль-
ні мандрівки. Так понад 200 
пластунів і пластунок розпоча-
ли таборовий сезон-2017.

«Річ у тім, що в цьому при-
міщенні функціонувала мало-
комплектна школа, де остан-
нім часом навчалося лише 
7 дітей. Ці учні тепер здобу-
вають якісні освітні послуги 
в опорній школі в Олексан-
дрії, а тут ми вирішили від-
крити новий тип навчально-
виховного закладу», — роз-
повідає голова Рівненської 
райдерж адміністрації Воло-
димир Пилипчук. Оскільки 
саме в цих місцях витоки рів-
ненського «Пласту», район-
на рада ухвалила програму 
розвитку пластового руху на 

2016—2020 роки, яку й поча-
ли наповнювати конкретним 
змістом. Торік на її реаліза-
цію витратили майже міль-
йон гривень. Далі підтрима-
ли і область, і Міністерство 
освіти.

Так замість малокомплек-
тної школи народилася плас-
това оселя — комунальне під-
приємство, що стало дебют-
ним проектом МОН та «Плас-
ту»: тепер тут є й аудиторії, й 
харчоблок. 

Голова крайової пластової 
ради в Україні Ольга Герус за-
уважила, що це гарне місце, 

де є змога розкласти ватру, 
навчитися чимало життєво 
необхідних речей і просто по-
спілкуватися з чудовою при-
родою. Є сподівання, що воно 
стане центром патріотичного 
виховання молоді.

«Тішить, що «Пласт» по-
вернувся туди, звідки по-
чався. Ви допомагаєте мо-
лоді розвинути індивідуаль-
ність, цьому слугують міцні 
ідейні основи та організацій-
на структура», — зазначила 
заступник голови Рівненської 
облдержадміністрації Світла-
на Богатирчук-Кривко.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 20 ТРАВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +4    +9 +13  +18 Черкаська +4    +9 +12  +17
Житомирська +4    +9 +15  +20 Кіровоградська +4    +9 +12  +17
Чернігівська +4    +9 +13  +18 Полтавська +4    +9 +13  +18
Сумська +4    +9 +13  +18 Дніпропетровська +4    +9 +14  +19
Закарпатська +6  +11 +19  +24 Одеська +6  +11 +13  +18
Рівненська +4    +9 +17  +22 Миколаївська +6  +11 +12  +17
Львівська +4    +9 +18  +23 Херсонська +6  +11 +13  +18
Івано-Франківська +4    +9 +13  +18 Запорізька +5  +10 +14  +19
Волинська +4    +9 +18  +23 Харківська +4    +9 +13  +18
Хмельницька +4    +9 +14  +19 Донецька +4    +9 +13  +18
Чернівецька +4    +9 +13  +18 Луганська +4    +9 +13  +18
Тернопільська +4    +9 +15  +20 Крим +7  +12 +13  +18
Вінницька +4    +9 +13  +18 Київ +7    +9 +16  +18

Укргiдрометцентр

Повідомляється Якунін Микита Юрійович про закінчення розгля-
ду кримінального провадження №22014150000000119 (криміналь-
на справа №490/6728/16-к) ухваленням 12.04.2017 обвинувального 
вироку за його обвинуваченням у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Копія вироку, яка підлягає врученню обвинуваченому, вручена 
його захиснику Кузьміних Інні Миколаївні.

Суддя С.І. Гречана

ОГОлОшеННя

У когось — обіцянки, 
а в когось — цяцянки
ЗОлОТИЙ ДУБлЬ. «Шахтар», який повернув чемпіонство 
достроково, виграв і Кубок України сезону 2016—2017

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

По закінченні фіналь-
ного поєдинку Кубка 

України «Шахтар» — «Ди-
намо» вболівальник сто-
личного клубу показав зво-
рушливий банер, адресо-
ваний Андрієві Ярмолен-
ку: «Ти обіцяв». Адже на-
передодні звітної зустрі-
чі нападник біло-синіх пу-
блічно запевняв уболіваль-
ників, що його команда зро-
бить усе можливе, щоб ви-
грати трофей, а сам він за-
ради перемоги готовий по-
мерти на полі. Та в підсум-
ку Андрій, який був одним 
з найкращих у складі «Ди-
намо», змарнував два го-
льових моменти…

Отже, тринадцята очна 
зустріч «Шахтаря» та 
«Динамо» в історії розігра-
шів національного Кубка, 
дев’яте вирішальне про-
тистояння лідерів вітчиз-
няного футболу в цих зма-
ганнях і четвертий кубко-
вий фінал на харківській 
арені завершився міні-
мальною перемогою під-
опічних Паулу Фонсеки. 
Тренери обох команд піс-
ля гри були одностайними: 
«Шахтар» переміг заслу-
жено, фінальний матч ви-
дався дуже напруженим, а 
долю таких поєдинків за-
звичай вирішує індивіду-
альна майстерність фут-
болістів.

Утім, головний тренер 
«Динамо» Сергій Ребров, 
який днями може стати 
головним ньюзмейкером 
футбольних новин, був ла-
конічним і стриманим: «Ві-
таю «Шахтар», який за 
рівної гри зумів реалізу-
вати моменти, які створив. 
Ми ж свої моменти не реа-
лізували».

 Паулу Фонсека відзна-
чив непростий характер 
матчу. «Сьогодні гра бу-
ла тактичною. Обидві ко-

манди в обороні діяли ду-
же добре. Гадаю, якби ми 
реалізували пенальті на 
початку зустрічі, гра ста-
ла б більш відкритою. Вва-
жаю, що обидві коман-
ди зрозуміли: хто перший 
заб’є, той і переможе. Ми 
контролювали гру, біль-
ше володіли м’ячем. «Ди-
намо» намагалося виходи-
ти у швидкі контратаки, і, 
думаю, ми добре контро-
лювали цей момент, а та-
кож останні хвилини мат-
чу після голу». 

Як зазначив головний 
тренер гірників, його грав-
ці не знітилися навіть піс-
ля нереалізованого на по-
чатку зустрічі пеналь-
ті. «Динамо» — добре ор-
ганізована команда, й нам 
завжди непросто злама-
ти захист цього суперни-
ка. Якщо ви проаналізуєте 
два останні матчі між на-
шими командами, то поба-
чите, що в них не було ве-
ликої кількості небезпеч-
них моментів. Саме в та-
ких матчах, де у футбо-
лістів майже немає вільно-

го простору, індивідуальні 
дії виконавців відіграють 
важливу роль. Зважте, що 
«Динамо» могло створюва-
ти моменти лише завдяки 
Ярмоленкові. У таких зба-
лансованих матчах усе ви-
рішує індивідуальна май-
стерність».

Віддав належне Паулу 
Фонсека і героєві матчу 
Марлосу: «Гадаю, що він 
заслужив цей гол. Він не 
забив одинадцятиметро-
вий, а потім створив цей 
магічний момент». Необ-
хідно віддати належне й 
самому португальському 
фахівцеві, адже він зро-
бив з командою золотий 
дубль у дебютному сезо-
ні. А футбольні таблоїди 
вже натякають, що Фон-
секу вносять у свої шорт-
листи провідні європей-
ські клуби. 

Варто нагадати, що 
українські гравці «Дина-
мо» й «Шахтаря» незаба-
ром опиняться в одній ко-
манді. Головний тренер на-
ціональної збірної Андрій 
Шевченко після завершен-

ня фіналу Кубка Украї-
ни прокоментував гру по-
тенційних збірників і роз-
повів про власні очікуван-
ня від наступної зустрічі в 
межах відбору на ЧС-2018 
зі збірною Фінляндії: «Вва-
жаю, що всі збірники про-
вели хороший матч. Споді-
ваємося, що в останніх мат-
чах ті, кому треба відпочи-
ти, скористаються можли-
вістю для відпочинку, а ті, 
кому потрібно більше гра-
ти, матимуть потрібну ігро-
ву практику.

Сподіваюся, що всі на-
ші збірники будуть гото-
ві до наступної зустрічі у 
межах відбірного циклу 
як фізично, так і психоло-
гічно. Нам дуже важливо, 
щоб гравці були мотивова-
ні, адже інший результат, 
окрім перемоги, нас не ці-
кавить».

ТАБЛО «УК»
Фінал Кубку України 2016/2017
«Шахтар» (Донецьк) —   

«Динамо» (Київ) — 1:0
Гол: Марлос (80) 
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 «Шахтар» здобув одинадцятий трофей і зрівнявся за цим показником із «Динамо»
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