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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 30 червня 2017 року
USD 2609.8994   EUR 2978.6782  RUB 4.4172  / AU 324540.99   AG 4392.46   PT 240371.73   PD 223929.37

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

СУБОТА, 1 ЛИПНЯ 2017 РОКУ №120 (5989)

ЦИФРА ДНЯ

Децентралізація
гарантує унітарність 

САМОВРЯДУВАННЯ. Асоціація міст України відзначає чверть
століття роботи. В урочистостях із цієї нагоди взяв участь Прези-
дент Петро Порошенко. Нині найкращий час для повної реалізації
потенціалу кожного міста, бо в країні змінилася сама філософія
ставлення до громади, забезпечення її прав і реалізації можли-
востей, наголосив він. Спроможність громади самостійно вирішу-
вати питання свого розвитку — найкращий шлях до
впорядкування її життя. А ще децентралізація — гарантія унітар-
ності, соборності нашої держави, недопущення смертоносної для
країни федералізації. 

Доходи місцевих бюджетів із 2014 року завдяки децентралізації
зросли на 100 мільярдів гривень, у що раніше не вірив ніхто. При
цьому глава держави закликав місцеву владу не накопичувати до-
даткові кошти на депозитах, а використовувати їх для поліпшення
якості життя громадян. Для поглиблення позитивних процесів Пет-
ро Порошенко наголошує на необхідності завершити внесення
змін до Конституції щодо децентралізації, коли для цього буде
створено належні умови, повідомляє УНІАН.

ЦИТАТА ДНЯ

Степан полторак:
«Кібератака не вплинула

на стан боєздатності
ЗСУ, систему

управління військами 
і виконання бойових

завдань 
у зоні АТО».

Міністр оборони про успішну протидію злочину 
й залучення НАТО до формування спецпідрозділу 
з протидії таким загрозам  
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За кордоном ринок
землі є, базару нема

АКТУАЛЬНО. «Урядовий кур’єр» вивчив зарубіжний досвід 
і зрозумів, що готових рецептів для України немає

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА 

ГАЗЕТИ 
«УРЯДОВИЙ 

КУР’ЄР» 
НА ІІ ПІВРІЧЧЯ 

2017 РОКУ

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ

УСІ
ВІДДІЛЕННЯ

ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ

Шановні передплатники!
У зв’язку з масштабною кібератакою, 

здійсненою 27 червня, яка вразила комп’ю-
тери державних установ України, зокрема й 
мережі Укрпошти, ймовірне несвоєчасне з 
незалежних від редакції «Урядового кур’є-
ра» причин надходження газети до перед-
платників.

Приносимо вибачення і просимо з розу-
мінням поставитись до цієї ситуації.

Переконані, що найближчим часом стан 
справ налагодиться, і ви знову отримувати-
мете газету вчасно.

для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві газету
також можна

придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2017 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

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

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

21,4%
становило зростання експорту

українських товарів до ЄС за чотири
місяці 2017 року
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СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

Мистецтвознавець Вадим
Скуратівський розповів «УК»,
від чого залежить майбутнє
України та чи потрібне культурі
меценатство5

НА ЧАСІ

Як відпочивають школярі
в різних регіонах
України, дізнавалися
журналісти «Урядового
кур’єра»
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ДОКУМЕНТИ

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

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

П’ятихатський районний суд Дніпропетровської об-
ласті викликає в судове засідання як відповідача Си-
минковича Юрія Миколайовича, по цивільній справі 
№190/438/17 провадження № 2/190/306/17 за позовною 
заявою Черкасової Оксани Дмитрівни в інтересах мало-
літньої Даниш Тетяни Юріївни до Симинковича Юрія Ми-
колайовича, третя особа: Орган опіки та піклування ви-
конавчий комітет Жовтоводської міської ради Дніпро-
петровської області про позбавлення батьківських прав. 
Судове засідання відбудеться 06 липня 2017 року о 09 
год. 30 хв. в приміщенні П’ятихатського районного суду 
Дніпропетровської області за адресою: 52100, Дніпро-
петровська область, м. П’ятихатки, вул. Шевченка, 114, 
зал судових засідань № 1 під головуванням судді Семен-
никова О.Ю. Явка до суду обов’язкова. Роз’яснюємо, що 
відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опублікуванням 
оголошення про виклик відповідач вважається повідо-
мленим про час та місце розгляду справи, і в разі неявки 
відповідача в судове засідання справа буде розглянута 
за наявними матеріалами за його відсутності.

Суддя О.Ю. Семенников 

Богородчанський районний суд Івано-Франківської обл. (адреса суду: 77700, 
Івано-Франківська обл., смт Богородчани, вул. Шевченка, 68) викликає відпові-
дача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться:

04.07.2017 о 09:30 до Скіцак Василь Володимирович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 77750, Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с. Дзвиняч, вул. 
Спортивна, буд. 7) справа № 338/393/17, суддя Круль І. В.

04.07.2017 о 09:00 до Мельник Ігор Дмитрович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 77701, Івано-Франківська обл., смт Богородчани, вул. Шевченка, буд.7, кв. 5) 
справа № 338/390/17, суддя Круль І. В.

06.07.2017 о 09:00 до Боднарук Володимир Юрійович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 77701, Івано-Франківська обл., смт Богородчани, вул. Шевченка, 
буд. 7/8, кв. 17) справа № 338/521/17, суддя Круль І. В.

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.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Борисенкову Ольгу Сергіївну, місце 
реєстрації якої по м. Києву та Київській області не встановлено, останнє відоме міс-
це проживання: АР Крим, с. Мало Садове, вул. Миру, 5 як відповідачку по цивіль-
ній справі за позовом ПАТ «Укргазпромбанк» до Борисенкової Ольги Сергіївни про 
стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться під головуван-
ням судді Коренюк A.M. о 15 год. 45 хв. 06 липня 2017 року за адресою: м. Київ, вул. 
Севастопольська, 14, зал 27.

З опублікуванням даного оголошення відповідачка Борисенкова Ольга Сергіївна 
вважається повідомленою про час та місце розгляду справи. 

Суддя А.М. Коренюк

Апеляційний суд Харківської області викликає в судове засідання на 12 год. 
50 хв. 05 липня 2017 року як відповідача Цапінського Анатолія Володимиро-
вича за позовом Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» до Цапін-
ського Анатолія Володимировича, Цапінської Лілії Вікторівни про стягнення су-
ми заборгованості за кредитним договором. В разі неприбуття в судове засі-
дання без поважних причин чи неповідомлення про причини неприбуття спра-
ву може бути розглянуто без відповідача. Адреса суду: 61001, м. Харків, май-
дан Героїв Небесної Сотні, 36, зал № 10. 

Головуючий суддя Пилипчук Н.П.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 7 червня 2017 р. № 383-р 
Київ

Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції популяризації України 
у світі та просування інтересів України у світовому інформаційному просторі

1. Затвердити план заходів з реалізації Концепції популяризації України у світі та просування інтересів України у світовому ін-
формаційному просторі, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання плану заходів, затвердженого 
цим розпорядженням, подавати щороку до 15 лютого Міністерству інформаційної політики інформацію про стан його виконання 
для узагальнення та подання до 15 березня Кабінетові Міністрів України.

3. Міністерству інформаційної політики, центральним органам виконавчої влади, іншим державним органам забезпечити вико-
нання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, у межах бюджетних призначень на відповідний рік. 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 7 червня 2017 р. № 383-р

ПЛАН ЗАХОДІВ 
з реалізації Концепції популяризації України у світі та просування інтересів України у світовому інформаційному просторі

Найменування  
завдання Найменування заходу Строк виконання Відповідальні за виконання

1. Формування ді-
євого механіз-
му популяризації 
України в світі

1) внесення на розгляд Уряду проекту нормативно-право-
вого акта про утворення постійної Міжвідомчої комісії з 
питань популяризації України у світі при Кабінеті Міністрів 
України із залученням експертів, представників громадян-
ського суспільства

II квартал 2017 р. МІП 
інші заінтересовані центральні 
органи виконавчої влади

2) проведення моніторингу, контент-аналізу та зведення 
соціологічних даних щодо сприйняття України у світі за-
лежно від регіонів та груп населення

III квартал 2017 р. МІП 
Мінекономрозвитку

3) затвердження стратегій популяризації освітнього, ін-
вестиційного, оздоровчого, наукового потенціалу Украї-
ни відповідно до компетенції центральних органів вико-
навчої влади

IV квартал 2017 р. МОН 
Мінекономрозвитку 
МОЗ 
інші заінтересовані центральні 
органи виконавчої влади

2. Забезпечен-
ня інституційної 
співпраці з інсти-
тутами громадян-
ського суспіль-
ства, представни-
ками народної ди-
пломатії

1) налагодження дієвої інституційної співпраці з інститута-
ми громадянського суспільства

постійно МІП  
інші заінтересовані центральні 
органи виконавчої влади

2) залучення до розроблення програмних документів, зо-
крема інституційних стратегій популяризації, за конкрет-
ними напрямами експертів, представників громадянсько-
го суспільства

IV квартал 2017 р. МОН 
Мінекономрозвитку 
МОЗ 
Мінкультури 
інші заінтересовані центральні 
органи виконавчої влади

3) проведення моніторингу виконання програмних доку-
ментів, зокрема інституційних стратегій популяризації, за 
конкретними напрямами із залученням експертів, пред-
ставників громадянського суспільства

постійно –“–

3. Підвищення 
кваліфікації ка-
дрового ресурсу

1) організація розроблення навчальних програм підви-
щення кваліфікації державних службовців, до повно-
важень яких належать питання представлення інтере-
сів України на міжнародній арені та розвитку туризму в 
Україні

–“– НАДС

2) запровадження проведення регулярних брифінгів з ме-
тою оперативного інформування українців та іноземців 
про точку зору України з усіх ключових питань, включно з 
проблемними, що будуватиме довіру та розуміння пріори-
тетів та репутації країни

–“– МЗС 
інші заінтересовані центральні 
органи виконавчої влади

4. Створення єди-
ного стандарту 
щодо елементів 
просування Украї-
ни у світі

1) формування технічного завдання за участю експертів, 
представників громадянського суспільства

II квартал 2017 р. МІП 
Мінекономрозвитку 
Мінкультури 
МЗС

2) проведення конкурсу на створення єдиного стандарту 
щодо елементів просування України у світі, громадські об-
говорення та погодження з експертними групами

III квартал 2017 р. МІП 
Мінекономрозвитку 
МЗС

3) проведення моніторингу та аналізу інформації про про-
ведення реформ в Україні для подальшої комунікації для 
країн та аудиторій, для яких зазначені теми є релевант-
ними

5. Проведення 
комплексних кам-
паній популяри-
зації України у ви-
значених регіо-
нах світу

1) забезпечення на високому рівні підготовки та виготов-
лення інформаційних матеріалів залежно від заданої те-
матики, регіонів та груп населення

березень –  
травень, щороку

МІП 
МЗС 
Мінекономрозвитку 
МОН

2) розміщення друкованої продукції, відеоматеріалів, ма-
теріалів для Інтернету 

травень – червень; 
вересень –  

жовтень, щороку

МІП 
МЗС

6. Підвищення 
рівня присутнос-
ті України у між-
народних заходах 
та на інформацій-
них майданчиках 
у міжнародно-
му, академічному, 
культурному  
і громадському 
середовищі

1) участь України у Франкфуртському міжнародному 
книжковому ярмарку

жовтень, щороку Мінкультури 
Український інститут книги  
(за згодою) 
МЗС

2) участь України у Венеціанському бієнале сучасного 
мистецтва

травень –  
листопад кожного  

непарного року

Мінкультури 
МЗС

3) участь у міжнародних кінофестивалях постійно Держкіно 
МЗС

4) презентація оновленого веб-сайту Українського дер-
жавного центру міжнародної освіти для представників іно-
земного дипломатичного корпусу в Україні

II квартал 2017 р. МОН 
МЗС  
державне підприємство 
«Український державний 
центр міжнародної освіти»  
(за згодою)

5) інформування світової громадськості про можливість 
навчання в Україні (для іноземців, у тому числі закордон-
них українців)

постійно державне підприємство 
«Український державний 
центр міжнародної освіти»  
(за згодою) 
МОН 
Національний інформаційний 
центр академічної мобільності 
(за згодою) 
МЗС 
МІП

6) інформування світової громадськості про: 
особливості інтеграції національної системи освіти до єв-
ропейського освітнього простору;
участь в інформаційних та дослідницьких програмах, се-
мінарах та інших заходах в рамках функціонування міжна-
родної мережі європейських національних інформаційних 
центрів з академічного визнання та мобільності

–“– МОН 
МЗС 
МІП  
Національний інформаційний 
центр академічної мобільності 
(за згодою)

7. Реалізація про-
ектів культур-
ної дипломатії та 
стратегій популя-
ризації потенціалу 
України у світі

1) проведення тематичних заходів з відзначення 20-ї річ-
ниці підписання Хартії про особливе партнерство між 
Україною і НАТО

II–IV квартали 
2017 р.

МЗС 
Міноборони 
МІП

2) проведення публічного іміджевого заходу –  
Open Air-2017, присвяченого тематиці деокупації Криму

III квартал 2017 р. МЗС

3) проведення тематичних заходів, зокрема виставок,  
конференцій, урочистого прийняття з відзначення юві-
лейної 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин 
України з державами світу

протягом 2017 
року

–“–

8. Реалізація ту-
ристичного по-
тенціалу України

1) проведення аналізу процедури в’їзду та перебування  
в Україні іноземців, визначення проблем та внесення  
необхідних змін, у тому числі до нормативно-правових актів 

протягом 2017 
року

МЗС 
Адміністрація  
Держприкордонслужби 
Мінекономрозвитку 
МІП 
Мінінфраструктури

2) створення та ведення іноземними мовами туристичного 
Інтернет-порталу «Відвідай Україну» («VisitUkraine») з пред-
ставленням у єдиному форматі достовірної та актуальної ін-
формації про туристичні можливості регіонів та міст України

Червень–серпень 
2017 р.

Мінекономрозвитку 
МІП

3) виготовлення та розповсюдження друкованої продук-
ції про туристичні можливості регіонів України іноземни-
ми мовами

постійно Мінекономрозвитку 
МІП 
МЗС

4) створення промо-роликів про туристичні можливос-
ті регіонів України

–“– Мінекономрозвитку 
МІП 
публічне акціонерне  
товариство «Національна  
суспільна телерадіокомпанія 
України» (за згодою)

5) створення та поширення соціальної реклами у сфе-
рі туризму

–“– МІП 
Мінекономрозвитку 
публічне акціонерне  
товариство «Національна  
суспільна телерадіокомпанія 
України» (за згодою)

6) забезпечення інформування світової спільноти у клю-
чових туристичних виданнях, журналах авіакомпаній Єв-
ропи, Близького Сходу, Азії та Північної Америки

постійно Мінекономрозвитку 
МІП

7) сприяння реалізації проектів, спрямованих на забезпе-
чення присутності та популяризацію використання україн-
ської мови в екскурсійних турах за кордоном

–“– Мінекономрозвитку 
МІП 
МЗС

9. Поширення ін-
формації про екс-
портні можливос-
ті. Реалізація екс-
портного потенці-
алу України

1) розроблення концепції популяризації та просування за 
кордоном товарів та послуг під брендом «Бренд UA»

–“– Мінекономрозвитку Офіс  
з просування експорту  
при Мінекономрозвитку

2) організація проведення за кордоном спільних захо-
дів за участю вітчизняних виробників бізнес-асоціацій і 
компаній з метою поширення інформації про можливості 
українського експорту

–“– Мінекономрозвитку 
МЗС 
МІП

3) сприяння участі українських компаній у престижних 
міжнародних виставкових заходах за кордоном. Організа-
ція в рамках таких заходів національних стендів України

–“– Мінекономрозвитку 
МЗС 
об’єднання українського  
бізнесу  
(за згодою)

4) проведення бізнес-форумів –“– Мінекономрозвитку інші  
заінтересовані центральні  
органи виконавчої влади

5) проведення промоційних кампаній під час засідань 
спільних міжурядових комісій з питань співробітництва

–“– –“–

10. Реалізація 
транзитного  
потенціалу  
України. Розвиток 
транзитних  
перевезень  
територією  
України  
сполученням  
Азія – країни  
Західної та  
Північної Європи

1) проведення міжнародних зустрічей, переговорів та кон-
ференцій, спрямованих на узгодження конкурентних та-
рифних умов, спрощення формальних процедур митного 
та прикордонного оформлення вантажів, зменшення часу 
перевезень, розширення географії та пошук нових марш-
рутів міжнародних вантажних перевезень

–“– Мінінфраструктури

2) участь у засіданнях Транспортної панелі Східного парт-
нерства

протягом 2017 
року 

Мінінфраструктури 

3) участь у днях Транс’європейської транспортної мережі 
(TEN-T days) у 2017 році

–“– –“–

4) проведення  засідань за круглим столом з проблемати-
ки розвитку українського Придунав’я

–“– –“–

11. Створення 
конкурентних  
та комфортних  
умов для ванта-
жоперевезень  
територією  
України

1) підготовка та проведення конференції Міністрів тран-
спорту

травень 2017 р. –“–

2) проведення регіональної євроінтеграційної конференції 
у сфері транспорту

до кінця 2017 року –“–

3) проведення зустрічі Міністрів транспорту потенційних 
країн-учасників із створення альтернативного транспорт-
ного маршруту на ринки країн азіатсько-тихоокеансько-
го регіону з використанням транзитних потужностей країн 
центральної Азії (Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, 
Туркменістану та Узбекистану тощо) в рамках головування 
України у Міжурядовій комісії ТРАСЕКА

II квартал 2017 р. –“–

4) проведення засідань робочої групи з питань мультимо-
дальних перевезень Міжурядовій комісії ТРАСЕКА

–“– –“–

5) проведення B2G (Business2Government) зустрічі з пред-
ставлення досягнутих результатів та обговорення з інозем-
ними партнерами перспектив розвитку залізнично-пором-
ного сполучення в рамках проведення виставкових заходів

постійно –“–

6) підготовка та проведення щорічної Міжнародної конфе-
ренції з питань транспорту «Інтегровані транспортні кори-
дори Європа – Азія»

вересень 2017 р. –“–

7) проведення засідання Міністрів транспорту Організації 
Чорноморського економічного співробітництва

жовтень 2017 р. Мінінфраструктури 

12. Утвердження 
України у світовій 
спільноті як спор-
тивної держави 
шляхом її пред-
ставлення у між-
народних спор-
тивних заходах

забезпечення участі національних збірних команд з олім-
пійських та неолімпійських видів спорту у міжнародних 
заходах, проведення міжнародних спортивних заходів на 
території України. Висвітлення відповідної інформації на 
веб-сайтах та в засобах масової інформації

2017–2020 роки Мінмолодьспорт 
Спортивний комітет України 
(за згодою) 
всеукраїнські федерації  
з видів спорту (за згодою) 
Національний олімпійський 
комітет України (за згодою)

13. Забезпечен-
ня взаємовигідної 
співпраці з укра-
їнською діаспо-
рою щодо попу-
ляризації України 
та українців, про-
сування їх інте-
ресів в інших дер-
жавах і на міжна-
родній арені

реалізація Меморандуму про співпрацю між Кабінетом Мі-
ністрів України та Світовим конґресом українців від 27 ве-
ресня 2016 р.

–“– МЗС 
Мінмолодьспорт 
МВС 
МОН 
МОЗ 
Мін’юст 
МІП 
Мінкультури 
Мінсоцполітики 
Мінекономрозвитку 
Держкомтелерадіо 
Український інститут  
національної пам’яті

14. Обмін досві-
дом між молоддю 
з різних країн  
світу у сфері  
національно- 
патріотичного  
виховання

проведення міжнародних національно-патріотичних захо-
дів, спрямованих на популяризацію України у світі

–“– Мінмолодьспорт

15. Визначен-
ня та забезпечен-
ня функціонування 
механізму систем-
ного відстеження 
та протидії інфор-
маційним кампані-
ям та дезінформа-
ції, спрямованим 
проти України

проведення моніторингу видавничої продукції, що має по-
ходження (виготовлена) та/або ввозиться з території дер-
жави-агресора, тимчасово окупованої території України

2017–2020 роки Держкомтелерадіо 
МІП
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ОГОЛОШЕННЯ

Кремінський районний суд Луганської облас-
ті, що розташований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Кремінна, вул. Тітова, 5, викликає Назарен-
ко Юлію Іванівну та Рябініна Валентина Івановича 
як обвинувачених в судове засідання по криміналь-
ному провадженню №414/1899/15-к, провадження  
№1-кп/414/9/2017 стосовно Назаренко Юлії Іванівни 
та Рябініна Валентина Івановича, обвинувачених за  
ч. 2 ст. 110 КК України, що відбудеться 04 липня 2017 
року о 09 годині 30 хвилин.

Суддя Є. М. Акулов

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Невенчаного Михайла Миколайовича, як від-
повідача у цивільній справі № 426/7529/17 за позо-
вом ПАТ «Енергобанк» до Невенчаного Михайла Ми-
колайовича про стягнення заборгованості в судо-
ве засідання, яке відбудеться 04 липня 2017 року о  
09-00 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 відповідача.

Суддя С. М. Скрипник

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Транковського Анатолія Анатолійовича, Тран-
ковську Тетяну Іванівну як відповідачів у цивільній 
справі № 426/7262/17 за позовом ПАТ КБ «Правекс-
Банк» до Транковського Анатолія Анатолійовича, 
Транковської Тетяни Іванівни про стягнення боргу в 
судове засідання, яке відбудеться 04 липня 2017 ро-
ку о 09-30 год. в приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська обл., м. Сватове, пл. 50- річчя Перемоги, 34.

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

Суддя С. М. Скрипник

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Самохіна Олександра Геннадійовича, Само-
хіну Оксану Леонідівну, як відповідачів у цивільній 
справі № 426/7288/17 за позовом ПАТ КБ «Правекс-
Банк» до Самохіна Олександра Геннадійовича, Само-
хіної Оксани Леонідівни про стягнення боргу в судо-
ве засідання, яке відбудеться 04 липня 2017 року о 
14-30 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 С. М. Скрипник

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає відповідача по справі № 408/2081/17 за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» про 
стягнення заборгованості Козака Олега Сергійовича (24 
вересня 1985 року народження, зареєстрований за адре-
сою: вул. Мічуріна, 65, м. Червонопартизанськ, Сверд-
ловський район, Луганська область).

Судове засідання відбудеться 04 липня 2017 року об 
11 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

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

Суддя Ю. Ю. Цимбал

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Копійко Ми-
колу Олександровича, як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/3244/17 за позо-
вом ПАТ КБ «Приват Банк» до Копійко Миколи Олек-
сандровича про стягнення заборгованості, що відбу-
деться 05 липня 2017 року о 09-30 год.

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

Суддя С. М. Скрипник

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідача по справі № 408/2083/17 за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Альфа-
Банк» про стягнення заборгованості Мурясова На-
іля Фанваровича (26 жовтня 1965 року народжен-
ня, зареєстрований за адресою: кв. Гагаріна, 6/15,  
м. Ровеньки, Луганська область).

Судове засідання відбудеться 04 липня 2017 ро-
ку об 11 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, смт. Біловодськ, вул. Луган-
ська, 30.

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

Суддя Цимбал Ю. Ю.

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 07 липня 2017 року о 
09-00 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 відповідача.

Суддя С. М. Скрипник

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті викликає як відповідача Ананьєва Івана Дмитро-
вича у судове засідання з розгляду цивільної спра-
ви за позовом ДП «Сєвєродонецька теплоелектро-
централь» про стягнення заборгованості за надання 
послуг з централізованого теплопостачання та піді-
грів води, яке відбудеться 05.07.2017 року о 08 го-
дині 15 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби На-
родів, 19. У разі неявки на вказане судове засідання 
суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі 
ст. 169 ЦПК України.

Суддя Д. Б. Баронін 

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викли-
кає як відповідачів Дюженкова Артема Вікторовича (Луган-
ська область, м. Кадіївка (Стаханов), вул. К. Лібкнехта, 37/2), 
Дюженкову Валентину Веніамінівну (Луганська область,  
м. Кадіївка (Стаханов), пр. Леніна, 58-б/23) у судове засі-
дання з розгляду цивільної справи №428/5047/17 за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Державний ощад-
ний банк України» в особі філії — ЛОУ АТ «Ощадбанк» про 
стягнення заборгованості за договором про іпотечний кре-
дит, яке відбудеться 06.07.2017 р. о 08 годині 30 хвилин у 
приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєро-
донецьк, бул. Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане 
судове засідання суд розглядатиме справу без вашої участі 
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. О. Юзефович

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті викликає як відповідача Познік Владислава Олек-
сандровича у судове засідання з розгляду цивільної 
справи за позовом Познік Ольги Анатоліївни про ро-
зірвання шлюбу та стягнення аліментів на утримання 
неповнолітньої дитини, яке відбудеться 04.07.2017 
року о 08 годині 15 хвилин у приміщенні суду за 
адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
бульвар Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказа-
не судове засідання суд розглядатиме справу без ва-
шої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Д. Б. Баронін

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача в судове засідання Луганську 
міську раду у цивільній справі №433/764/17 за по-
зовом Скопцової Вікторії Миколаївни до Луганської 
міської ради про визнання права власності в порядку 
набувальної давності.

Судове засідання відбудеться 07 липня 2017 ро-
ку о 14-00 годині в приміщенні Троїцького районного 
суду Луганської області за адресою: вул. 1-го Травня, 
5-а, смт Троїцьке Луганської області.

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

Суддя Крівоклякіна Н. В.

В провадженні судді Костянтинівського міськрайон-
ного суду Донецької області О. В. Стадченко знаходить-
ся кримінальне провадження № 229/3626/16-к за обви-
нуваченням Медведєва Володимира Миколайовича, у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України, проживаючого за 
адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Черняхів-
ського, буд. 31.

Суд викликає обвинуваченого Медведєва Володимира 
Миколайовича у судове засідання на 04 липня 2017 року 
о 09 годині 30 хвилин, яке відбудеться у приміщенні Кос-
тянтинівського міськрайонного суду Донецької області 
за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ло-
моносова, 157, корпус 2, каб. № 17.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85104, м. Костянтинівка, Донецька обл., пр. Ломоносо-
ва, 157) у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом 
Охрицької Валентини Володимирівни до Макіївської місь-
кої ради про визначення додаткового строку для прийняття 
спадщини викликає представника Макіївської міської ради, 
розташованої за адресою: Донецька область, м. Макіївка, пл. 
Радянська, 1, на 06 липня 2017 року о 08 годині 30 хвилин, 
кабінет № 14, для участі у розгляді справи по суті.

Представнику відповідача пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпо-
відач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О. В. Бєлостоцька

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу про стягнення аліментів на утриман-
ня дитини за позовом Князєвої Олени Юріївни до: Князє-
ва Івана Вікторовича.

Відповідач Князєв Іван Вікторович, останнє місце реє-
страції та проживання: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. 
Смольна, буд. 32, викликається 06 липня 2017 року о 08 
год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя Кузнецов Р. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області  
(м. Бахмут, Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу № 2/219/2933/2017 за позовом ПАТ КБ «При-
ват Банк» до Щербини Федора Вікторовича про стягнення 
боргу.

Відповідач у справі Щербина Федор Вікторович, останнє 
місце реєстрації: Донецька область, м. Часів Яр, вул. Воро-
шилова, 1/7, викликається на 04.07.2017 року на 08.30 годи-
ну до суду, каб. № 309 для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хомченко Л. І.

В провадженні судді Костянтинівського міськрайонного 
суду Донецької області О. В. Стадченко знаходиться кримі-
нальне провадження № 554/2708/17 за обвинуваченням Гай-
дамаченка Романа Ігоровича, у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, за-
реєстрованого за адресою: Донецька область, м. Костян-
тинівка, вул. Громова, буд. 9а, кв. 32, фактично мешкає у  
м. Донецьку.

Суд викликає обвинуваченого Гайдамаченка Романа Іго-
ровича у судове засідання на 04 липня 2017 року о 10 го-
дині 00 хвилин, яке відбудеться у приміщенні Костянтинів-
ського міськрайонного суду Донецької області за адресою: 
Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, 
корпус 2.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької 
області (87545, м. Маріуполь, пр. Перемоги 6) розглядає кримі-
нальне провадження № 22014050000000291 відносно Горбатю-
ка Олександра Петровича за підозрою у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачений Горбатюк Олександр Петрович, який зареє-
стрований за адресою: Донецька область, місто Волноваха, пров. 
Путейський, 22-2, викликається на 08.30 годину на 05.07.2017 
року та на 08.30 год. 20.07.2017 року у кабінет № 205 для участі 
у розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття обвинувачений повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його від-
сутність на підставі документів, які є в матеріалах справи.

Суддя Міхєєва І. М.

Слов’янським міськрайонним судом Донецької облас-
ті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) роз-
глядається кримінальне провадження за обвинувачен-
ням Богатира Якова Геннадійовича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Обвинувачений Богатир Яків Геннадійович, останнє 
місце реєстрації та проживання: Одеська область, Комін-
тернівський район, с. Свердлове, вул. Гагаріна, буд. 12 
викликається на 05 липня 2017 року на 09 годину 00 хв. 
та на 18 липня 2017 року на 09 год. 00 хв. до суду для 
участі у розгляді справи по суті.

Суддя С. Г. Пронін

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

Обвинувачений Талащенко Сергій Олегович, 
25.08.1976 року народження, викликається на 07 
липня 2017 року о 09.00 годині до суду, каб. № 8, для 
участі у підготовчому судовому засіданні.

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

Суддя Пікалова Н. М.

Новосьол Олександр Іванович, останнє відоме 
місце проживання: м. Докучаєвськ, Донецької об-
ласті, вул. Леніна, буд. 104, кв. 42 викликається в су-
дове засідання до Пологівського районного суду За-
порізької області як відповідач по цивільній справі  
№ 324/1715/16-ц за позовом ПАТ «Універсал Банк» 
до Новосьол Олександра Івановича про стягнення 
заборгованості за кредитним договором, яке відбу-
деться 05.07.2017 року о 14 год. 30 хв. в приміщен-
ні суду за адресою: вул. Єдності, 28, м. Пологи, Запо-
різька область.

Суддя Іванченко М. В.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області 
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає кримінальне провадження № 1-кп/243/123/2017 
(42016050000000714) за підозрою Дахно Євгена Владисла-
вовича у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Підозрюваний Дахно Єв-
ген Владиславович, останнє відоме місце мешкання якого: 
м. Горлівка, вул. Пилипенко, будинок 52, викликається до су-
ду на 07 липня 2017 року на 13 годину 10 хвилин для участі у 
розгляді кримінального провадження.

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

Суддя М. О. Гусинський

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить розгляд цивіль-
ної справи за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Акцент-Банк» до Семенченка Євгена Анатолійовича про 
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Семенченко Євген Анатолійович, про-
живає за адресою: 84523, Донецька область, м. Сіверськ, 
вул. Садова, 34/2 викликається в судове засідання, призна-
чене на 10 год. 30 хв. 06.07.2017 р., до суду, каб. № 213, для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення на по-
зов та докази. У випадку неможливості прибуття, відповідач 
повинен повідомити суд про причини неявки. За інших об-
ставин розгляд справи відбудеться у його відсутності.

Суддя Чопик О. П.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій облас-
ті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу за позовом Органу опіки та піклуван-
ня Слов’янської міської ради Донецької області до Струко-
вої Марини Леонідівни про позбавлення батьківських прав.

Відповідачка Струкова Марина Леонідівна, останнє відо-
ме місце реєстрації: Донецька область, м. Слов’янськ, това-
риство «Семеренка» ділянка 239, 4 алея, м-н Артема, викли-
кається 07 липня 2017 року о 09 год. 00 хв. до суду для учас-
ті у розгляді справи по суті.

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

Суддя Кузнецов Р. В.

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

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя викликає у судове засідання як відповіда-

ча Стукалова Олега Вадимовича, за позовом Стукалової Валентини Леонідівни до Сту-

калова Олега Вадимовича про розірвання шлюбу, що відбудеться 05.07.2017 р. о 14 

год. 20 хв. в приміщенні Жовтневого районного суду м. Запоріжжя за адресою: 69063,  

м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 6, каб. № 25.

Суддя В. М. Світлицька

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя викликає у судове засідання як відповідача 

Нахлє Хассана Алі, за позовом Лісняк Катерини Ігорівни до Нахлє Хассана Алі про ро-

зірвання шлюбу, що відбудеться 03.07.2017 р. о 14 год. 45 хв. в приміщенні Жовтнево-

го районного суду м. Запоріжжя за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Олександрів-

ська, 6, каб. № 25.

Суддя В. М. Світлицька

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Соколову Дмитру Сергійовичу, 1986 

р.н., м. Київ, вул. Драгоманова, 1Д, кв. 
27, з’явитися 04.07.17 р. о 09.00 год. в 
Подільське УП ГУНП в м. Києві по вул. 
Хорива, 20, для виконання вимог ст. 290 
КПК України та отримання обвинуваль-
ного акта.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500 м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовною заявою Ходус Віктора Ві-
кторовича, Ходус Любові Ярославівни до Галас Сергія Ми-
хайловича, Галас Людмили Вікторівни, третя особа Орган 
опіки та піклування Артемівської райдержадміністрації про 
позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів.

Відповідач по справі 219/3859/17 Галас Сергій Михай-
лович, 25 грудня 1977 року народження, зареєстрований 
за адресою, вказаною в позовній заяві: Донецька область. 
Бахмутський р-н, с. Клинове, вул. Шкільна. 3/7, викликаєть-
ся на 05 липня 2017 року на 10 годину 30 хвилин до суду 
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу по даній справі пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття відповідача, він повинен повідомити суд про при-
чину неявки, інакше справа буде розглянута у його від-
сутність.

Суддя Т. В. Давидовська

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області 
(84112, м. Слов’янськ вул. Добровольського, 2) розглядає 
цивільну справу за позовом Кредитної спілки «Інтеграл» до 
Козачок Г. О. про стягнення боргу за кредитним договором, 
за позовом Кредитної спілки «Інтеграл» до Лазуренко Е. В. 
про стягнення боргу за кредитним договором.

Відповідач по справі Козачок Ганна Олександрівна, яка 
зареєстрована за адресою: Донецька область м. Горлівка, 
Микитівський р-н, смт. Гольмівське, вул. Голованова, б. 18,  
кв. З, викликається на 08.10 годину 06 липня 2017 року до 
суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач по справі Лазуренко Едуард Ваперійович, який 
зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Горлівка, 
Микитівський р-н, смт. Гольмівське, вул. Загородня, б. 12, 
кв. 18, викликається на 08.05 годину 06 липня 2017 року до 
суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя І. О. Сидоренко

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

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

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого 
Чигіна Сергія Геннадійовича, який проживає за адресою: вул. Не-
стерова, 87/34, м. Горлівка Донецької області, у судове засідан-
ня, яке відбудеться 04 липня 2017 року о 16-00 год. у залі судо-
вого засідання №11.

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

Суддя І. О. Сидоренко

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

нецькій області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 
2, тел. (0626) 62-13-95) перебуває кримінальне провадження  
№ 12017050000000110 (справа № 1-кп/243/415/2017) за обви-
нуваченням Корольова Максима Юрійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого 
Корольова Максима Юрійовича, який проживає за адресою: вул. 
Остапенка, б. 10, кв. 50, м. Горлівка, Донецької області, у судове 
засідання, яке відбудеться 04 липня 2017 року о 16-30 год. у залі 
судового засідання №11.

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

Суддя І. О. Сидоренко
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Барський районний суд Вінницької обл. (адреса 
суду: 23000, Вінницька обл., м. Бар, вул. Соборна, 2) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться:

07.07.2017 о 10:00 до Клепач Віталій Васильович 
(останнє відоме місце реєстрації: 23044, Вінницька 
обл., Барський р-н, с. Верхівка, вул. Гагаріна, буд. 23) 
справа № 125/1978/16-ц, суддя Єрмічова В. В.

19.07.2017 о 09:00 до Подолян Сніжана Михайлів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 23076, Вінниць-
ка обл., Барський р-н, с. Широке, вул. Чапаєва, буд. 
54) справа № 125/828/17, суддя Питель О. В.

06.07.2017 о 16:00 до Паламарчук Людмила Вален-
тинівна (останнє відоме місце реєстрації: 23020, Ві-
нницька обл., Барський район, с. Ходаки, вул. Щорса, 
буд. 3) справа № 125/278/16-ц, суддя Єрмічова В. В.

 06.07.2017 о 15:00 до Альошин Володимир Анато-
лійович (останнє відоме місце реєстрації: 23053, Ві-
нницька обл., Барський р-н., смт. Копайгород, вул. 
Радянська, буд. 25) справа № 125/1155/16-ц, суддя 
Єрмічова В. В.

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.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
обл. (адреса суду: 85100, Донецька обл., м. Костян-
тинівка, пр-т Ломоносова, 157-а) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення 
заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

05.07.2017 о 08:20 до Шистко Сергій Сергійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 85141, Донецька 
обл., Костянтинівський р-н, с. Степанівка, вул. Коро-
льова, буд.18) справа № 233/2003/17, суддя Бєлос-
тоцька О. В.

13.07.2017 о 08:20 до Гадяцький Назар Юрійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 85100, Доне-
цька обл., м. Костянтинівка, вул. Шкадинова, буд. 74) 
справа № 233/1662/17, суддя Малінов О. С.

13.07.2017 о 08:10 до Сухарєва Ангеліна Дмитрі-
івна (останнє відоме місце реєстрації: 85100, Доне-
цька обл., м. Костянтинівка, вул. Суворова, буд. 15, 
кв. 10/2) справа № 233/1653/17, суддя Малінов О. С.

18.08.2017 о 08:30 до Кузьменков Вадим Вален-
тинович (останнє відоме місце реєстрації: 85100, До-
нецька обл., м. Костянтинівка, вул. Українська, буд. 
291) справа № 233/1688/17, суддя Наумик О. 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.

Дзержинський міський суд Донецької області (розта-
шований за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) 
розглядає кримінальні провадження за обвинуваченням:

Головні Олексія Юрійовича у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Голо-
вня О. Ю., 18.01.1987 року народження (зареєстрований 
за адресою: м. Миколаїв, вул. Іванова, 21), викликаєть-
ся на 07.07.2017 року на 09.00 год. до суду, каб. № 10, 
для участі у розгляді справи по суті, головуючий суддя 
Челюбєєв Є. В.;

Левченко Романа Олексійовича, 03.04.1978 року на-
родження, який підозрюється у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений 
по справі Левченко Роман Олексійович (зареєстрова-
ний за адресою: Донецька обл., Волноваський район,  
с. Дмитрівка, вул. Шкільна (Дзержинського), 32), викли-
кається на 09.08.2017 року на 09.00 год. до суду, каб.  
№ 8, для участі у розгляді справи по суті, головуючий 
суддя Ткач Г. В.;

Прокоп’єва Миколи  Вікторовича,  09.02.1976 ро-
ку народження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Прокоп’єв М. В. 
(знятий з реєстраційного обліку, останнє відоме місце 
реєстрації: Миколаївська область, Очаківський район, с. 
Куцуруб, вул. Пирогова, 12) викликається на 09.08.2017 
року на 10.00 год. до суду, каб. № 7, для участі у розгляді 
справи по суті, головуючий суддя Нємиш H. B.

Судовий розгляд у кримінальному проваджен-
ні може здійснюватися за відсутності обвинуваченого  
(in absentia), який переховується від органів слідства та 
суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності 
(спеціальне судове провадження) та оголошений у між-
державний та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засо-
бах масової інформації загальнодержавної сфери розпо-
всюдження обвинувачений вважається належним чином 
ознайомленим з її змістом.

Повістка про виклик обвинуваченого
Головуючий по справі суддя Селидівського міського 

суду Донецької області Черков В. Г. здійснює виклик до 
суду, який розташовано за адресою: м. Селидове, вул. 
Пушкіна, 4 (тел.: 06237-7-22-08) Співака Андрія Олексан-
дровича, останнє відоме місце проживання якого: м. До-
нецьк, вул. Р. Люксембург, 10/911, який обвинувачується 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, для участі у судовому засіданні по кримінальному 
провадженню № 22015050000000430 від 26.10.2015 p., 
яке відбудеться 04.07.2017 року о 14 годині 00 хвилин.

З моменту опублікування повістки про виклик у засо-
бах масової інформації обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомлений з її змістом.

У разі неприбуття обвинуваченого до суду за викли-
ком без поважних причин, на нього може бути накладе-
но грошове стягнення в розмірі від 0,5 до 2 розмірів про-
житкового мінімуму для працездатних осіб, або застосо-
вано привід, здійсненено спеціальне судове проваджен-
ня.

Суд роз’яснює, що поважними причинами, через які 
особа може не з’явиться на виклик згідно ст. 138 КПК 
України є: 1) затримання, тримання під вартою або від-
бування покарання; 2) обмеження свободи пересуван-
ня внаслідок дії закону або судового рішення; 3) обста-
вини непереборної сили (епідемії, військові події, стихій-
ні лиха або інші подібні обставини); 4) відсутність осо-
би у місці проживання протягом тривалого часу внаслі-
док відрядження, подорожі тощо; 5) тяжка хвороба або 
перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лі-
куванням або вагітністю за умови неможливості тимча-
сово 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 унеможливлю-
ють з’явлення особи на виклик.

Співаку А. О. обов’язково необхідно заздалегідь пові-
домити про неможливість з’явитись до суду.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про акцепт пропозиції конкурсних торгів 

від 29 червня 2017 року
1. Замовник: 
1.1. Найменування: Управління державної охорони України.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037478.
1.3. Місцезнаходження: 01024,  м. Київ, вул. Богомольця, 8. 
2. Предмет закупівлі:
2.1.Найменування предмета закупівлі: Будівництво (придбання) житла на умовах пайової участі в місті Києві для військовослуж-

бовців Управління державної охорони України.
 2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 35 квартир загальною площею 2 572,84 кв. м.
 2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ, вул. Богомольця, 8.
 2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 01 грудня 2017 року. 
3. Процедура закупівлі: конкурс (згідно з вимогами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті України 

на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 16.02.2011 № 147).

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному ви-
данні з питань державних закупівель: «Урядовий кур’єр» від 23  травня 2017 року №93(5962).

5. Учасники-переможці: 
5.1.1. Найменування/прізвище, ім’я, по-батькові: ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР»;
5.1.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 37856980;
5.1.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), тел./факс: (044) 577-42-09, 02081, 

м. Київ, вул. О. Пчілки, 2.
6. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів:
6.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): 
ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» 15 500,00 (п’ятнадцять тисяч п’ятсот) грн. 00 коп. за 1 кв. м. житла з урахуванням ПДВ.
6.2. Загальна вартість предмету закупівлі: 39 879 020,00 грн. (тридцять дев’ять мільйонів вісімсот сімдесят дев’ять тисяч двад-

цять) грн. 00 коп.
7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосуван-

ня процедури закупівлі в одного учасника): 29 червня 2017 року.
8. Кінцевий строк укладання договору про закупівлю: 11 серпня 2017 року.

Саратський районний суд Одеської обл. (адреса суду: 
68200, Одеська обл., м. Сарата, вул. Леніна, 107) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 11.07.2017 о 14:30 до Баранков Олександр Васильо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 68200, Одеська обл., 
смт Сарата, вул. Леніна, буд.8) справа № 513/379/17, суддя  
Бучацька А. І.

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

Бучацький районний суд Тернопільської обл. (адреса су-
ду: 48400, Тернопільська обл., м. Бучач, вул. Міцкевича, 11) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться 05.07.2017 о 12:30 до Янішевський Віктор Льво-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 48467, Тернопільська 
обл., Бучацький р-н, с. Броварі) справа № 595/785/17, суддя  
Федорончук В. Б.

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.

Довгинцівський районний суд м.Кривого Рогу (адреса су-
ду: 50086, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Л. Бо-
родича, 3) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться 06.07.2017 о 09:00 до Кондрашов Де-
нис Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 99011,  
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Магістральна  
(Кириленка), буд. 16, кв. 54) справа № 211/1606/17, суддя 
Ткаченко С. В.

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

Кривоозерський районний суд Миколаївської обл. (адре-
са суду: 55104, Миколаївська обл., смт Криве Озеро, вул. 
Шевченка, 1-а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться 05.07.2017 об 11:00 до Степанюк Сер-
гій Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 55120, 
Миколаївська обл., Кривоозерський р-н, с. Курячі Лози, вул. 
Вадаміка, буд. 4) справа № 479/388/17, суддя Кондрачук А. П.

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.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Жаданов Владислав Володимирович, 09.06.1976 ро-

ку народження, що зареєстрований за адресою: вул. Воін-
ська 9/2, м. Донецьк, Донецької області, на підставі ст. ст. 
297-5, 133, 135 КПК України, викликається 05.07.2017 та 
06.07.2017 у період з 09.00 год. до 18.00 год. до каб. № 11 
СВ Бахмутського ВП ГУ НП в Донецькій області за адресою: 
вул. Садова 149, м. Бахмут, Донецької області або до каб. 
№ 19 Артемівської місцевої прокуратури Донецької облас-
ті за адресою: вул. Миру 45, м. Бахмут, Донецької облас-
ті, для повідомлення про підозру, допиту як підозрювано-
го, ознайомлення з матеріалами досудового розслідуван-
ня та вручення обвинувального акта з реєстром матеріалів 
досудового розслідування по кримінальному провадженню  
№ 120170501500000751 за ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Артемівського міськрайонного 
суду Донецької області   від 27.06.2017  надано дозвіл  на  
проведення  стосовно Жаданова В. В. спеціального досудо-
вого розслідування за ч. 1 ст. 209. ч. 1 ст. 366 КК України.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України  
«Підозрюваний, обвинувачений зобов’язаний: прибути за 
викликом до слідчого, а в разі неможливості прибути за ви-
кликом у призначений строк — заздалегідь повідомити  про 
це слідчого.

Доводжу до відома, що статтею 138 КПК України, перед-
бачені поважні причини неприбуття особи на виклик.

Крім цього статтею 139 КПК України передбачені наслід-
ки неприбуття на виклик.

Оболонський районний суд м. Києва викликає, 
як відповідачів Галаган Світлану Миколаївну, Галь-
ченка Анатолія Валентиновича по цивільній справі  
№ 2/756/3069/17 за позовом Публічного акціонерно-
го товариства комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК» 
до Галаган Світлани Миколаївни, Гальченка Анатолія 
Валентиновича про стягнення боргу за кредитним 
договором, розгляд якої призначено на 05.07.2017 
на 14.10 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб.  
№ 18, суддя Васалатій К. А.

У разі неявки, справу буде розглянуто у відсутнос-
ті відповідачів.

Каховський міськрайонний суд Херсонської обл. (адреса 
суду: 74800, Херсонська обл., м. Каховка, вул. Мелітополь-
ська, 172) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться      05.07.2017 о 13:30 до Зінов’євої Наталії Іванів-
ни (останнє відоме місце реєстрації: 49006, Херсонська обл., 
Каховський р-н, с. Коробки, вул. 40 років Перемоги, буд. 2, 
кв. 10) справа № 658/661/17, суддя Подіновська Г. В.

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

Ленінський районний суд м.Миколаєва (адреса суду: 
54018, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 
68-А) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться  05.07.2017 о 12:30 до Крилова Діана Анатолі-
ївна (останнє відоме місце реєстрації: 54000, Миколаївська 
обл., м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд.118а, кв. 40) справа 
№ 489/165/17, суддя Тихонова Н. С.

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 у Донецькій області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає 
цивільну справу за позовом Кононенко В. Є. до Лисих З. М., 
про визнання особи такою, що втратила право користування 
жилим приміщенням.

Відповідачка Лисих Зінаїда Миколаївна, останнє відоме 
місце реєстрації: м. Слов’янськ, Донецької області, вул. Но-
вий Бит, буд. 21, кв. 6, викликається 04 липня 2017 року о  
08 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Кузнецов Р. В.

Дарницький районний суд м. Києва викликає як відпові-
дача Михайленка Олега Миколайовича, останнє місце реє-
страції якого: м. Київ, вул. Сормовська, 18, кв. 42, в судове 
засідання, яке відбудеться 06.07.2017 року о 16 год. 20 хв. за 
адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, , каб. 204, для участі у су-
довому розгляді цивільної справи за позовом Гурової Світла-
ни Миколаївни до Михайленка Олега Миколайовича про ви-
знання права власності на квартиру. При собі мати паспорт.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва-
жається повідомленим про день, час та місце розгляду спра-
ви і в разі неявки його до суду справа може бути розгляну-
та за його відсутності. Відповідач у випадку неявки в судове 
засідання зобов’язаний повідомити суд про поважність при-
чини неявки

Суддя О. М. Колесник

В провадженні Апеляційного суду Тернопільської об-
ласті знаходиться цивільна справа № 609/50/16-ц за по-
зовом Ніколаєвої Г. М. до Ковальчука М.Л. про поділ 
спільного майна подружжя.

Розгляд справи призначено на 10 год. 00 хв. 06 липня 
2017 року в Апеляційному суді Тернопільської області за 
адресою: м. Тернопіль, вул. Кн. Острозького, 14а.

Суд викликає по вказаній справі сторін: позивача Ні-
колаєву Ганну Миколаївну та відповідача Ковальчука Ми-
хайла Леонідовича.

У разі неявки сторін в судове засідання, справа буде 
розглянута за їх відсутності, на підставі наявних  мате-
ріалів.

Суддя Б. І. Сташків

Оріхівський районний суд Запорізької області викли-
кає Стратій Сергія Олександровича. 13.01.1977 року наро-
дження, який проживає за адресою: с. Преображенка, вул. 
Польова, буд. 31, у судове засідання по цивільній справі  
№ 323/1348/17-ц (2/323/523/17) за позовом Щербини Іри-
ни Геннадіївни до Стратій Сергія Олександровича, третя осо-
ба: Преображенська сільська рада (об’єднана територіальна 
громада) Оріхівського району Запорізької області про визна-
ння особи такою, що втратила право користування жилим 
приміщенням.

Судове засідання відбудеться о 10.30 годині 04 липня 
2017 року у приміщенні суду за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Оріхів, вул. Травнева, 23, під головуванням судді 
Смоковича Михайла Васильовича, кабінет № 9.

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

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/399/2017 за обвинуваченням Колесніченка 
Вадима Васильовича у вчиненні кримінального правопо-
рушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 161 КК України, 
згідно Єдиного державного реєстру досудових розсліду-
вань за № 22014000000000510 від 14.11.2014.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що судове засідання по вищевказаному кримінальному 
провадженню відбудеться 04 липня 2017 року о 09 год. 
00 хв. в приміщенні Шевченківського районного суду  
м. Києва за адресою: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 
31 А, 602 каб.

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

Суддя А. В. Трубніков

Троїцький районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача в судове засідання Нікічьова Олега 
Олександровича в справі № 433/767/17-2/433/487/17 
за позовом Нікічьової Оксани Вікторівни до Нікічьова 
Олега Олександровича, третя особа: Служба у спра-
вах дітей Марківської районної державної адміні-
страції Луганської області, про надання дозволу на 
тимчасовий виїзд за кордон неповнолітньої дитини 
без згоди батька.

Засідання відбудеться 05 липня 2017 року о 09 го-
дині 30 хвилин за адресою: Луганська область, смт 
Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Певна О. С.

Сватівський районий суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Управлін-
ня Комунальним майном Луганської міської ради, як 
відповідача в судове засідання по цивільній справі  
№ 426/10602/17 за позовною заявою Сабліної Альо-
ни Юріївни, Малініної Ірини Юріївни, Сабліної Марії 
Василівни до Управління Комунального майна Лу-
ганської міської ради, третя особа, яка не заявляє са-
мостійних вимог — Приватний нотаріус Київського 
міського нотаріального округу Смичкова Лілія Бори-
сівна про визнання права власності в порядку спад-
кування за законом, що відбудеться 06 липня 2017 
року о 09-00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко
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Марківський районний суд Луганської області повідо-
мляє про те, що 30.08.2016 по цивільній справі за позо-
вом Гребенюк Наталії Янісівни до Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Інтерграндкапітал» про визнання 
правочину недійсним та застосування реституції, справа 
№ 417/2479/16-ц (суддя Шкиря В. М.) ухвалено заочне рі-
шення, позовні вимоги задоволені частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що за-
очне рішення може бути переглянуто Марківським ра-
йонним судом Луганської області шляхом подання від-
повідачем заяви про перегляд заочного рішення до цьо-
го суду протягом десяти днів з дня опублікування цієї за-
яви.

Голова суду А. Е. Дідоренко

Орджонікідзевський районний суд м.Маріуполя (адреса 
суду: 87505, Донецька обл., м. Маріуполь, пр-т Перемоги, 
6) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться 04.07.2017 о 08:30 до Сіра Юлія Миколаївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 87503, Донецька обл., м. Маріу-
поль, вул. 9-го Травня, буд. 15, кв. 25) справа № 265/1375/17,  
суддя Костромитина О. О.

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

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоград-
ської області викликає в судове засідання, призначе-
не на 06 липня 2017 року о 09.00 год. Кузьму Олек-
сандра Сергійовича, 08.12.1982 року народження, 
для участі у судовому засіданні по цивільній справі 
за позовною заявою Кузьми Тетяни Анатоліївни до 
Кузьми Олександра Сергійовича про стягнення алі-
ментів. Судове засідання відбудеться в приміщен-
ні Олександрійського міськрайонного суду за адре-
сою: місто Олександрія Кіровоградської області, ву-
лиця Першотравнева, 30.

Суддя А. Ю. Ремезок

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова ви-
кликає Толубєєву Христину Олександрівну, відпові-
дача по цивільній справі за позовом  Толубєєва Рус-
лана Володимировича до Толубєєвої Христини Олек-
сандрівни про розірвання шлюбу, на судове засідан-
ня, призначене на 20 липня 2017 року о 09.15. Голо-
вуючий суддя Бабенко Ю. П.  Судове засідання  відбу-
деться в приміщенні Орджонікідзевського районного 
суду м. Харкова за адресою: м. Харків, пр. Архітекто-
ра Альошина, 7, каб. 27. 

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

Уманський міськрайонний суд Черкаської області 
(20300, м. Умань, вул. Садова, 5) викликає у судове засі-
дання на 20 липня 2017 року о 12 год. 30 хв. Вагіну Окса-
ну Вікторівну, 25.03.1964 року народження та Арап Олек-
сандру Володимирівну, 06.12.1988 року народження, як 
відповідачів у справі за позовом Пальцевої Ганни Семе-
нівни до Вагіної Оксани Вікторівни, Арап Олександри Во-
лодимирівни про визнання такими, що втратили право 
користування житловою площею квартири.

У разі неявки та невиконання обов’язку повідомити 
суд про поважність причини своєї неявки, справу буде 
вирішено без вашої участі за наявними у справі доказа-
ми та ухвалено заочне рішення.

Суддя Ребрина К. Г.

Згідно протоколу № 1/2017 Загальних зборів 
учасників ТОВ «Домініон» від 07.06.2017 р. прийня-
то рішення щодо припинення Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Домініон» (49101, м. Дніпро, 
вул. Володимира Антоновича, буд. 6, кв. 121, код  
ЄДРПОУ 31209913) шляхом його ліквідації у добро-
вільному порядку. Головою ліквідаційної комісії при-
значено Шимана Євгена Олександровича. Заявки 
кредиторів приймаються протягом двох місяців від 
дня публікації даного оголошення.

Сколівський районний суд Львівської області ви-
кликає Білінську Галину Олексіївну в судове засідан-
ня як відповідачку у цивільні справі за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства комерційний банк 
«Приват-Банк» до Білінської Галини Олексіївни про 
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 15 год. 35 хв. 
05.09.2017 р. у приміщенні суду за адресою: м. Ско-
ле, вул. Д. Галицького, 8, Львівської області.

У випадку неявки відповідачки Білінської Галини 
Олексіївни справу буде розглянуто у її відсутності на 
підставі наявних у справі доказів.

Суддя Ясінський Ю. Є.

Фастівський міськрайонний суд Київської обл. (адреса су-
ду: 08500, Київська обл., м. Фастів, вул. Радянська, 25) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться  05.07.2017 о 13:45 до Собченко Володимир Ігоро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 08520, Київська обл., 
Фастівський р-н, с. Борова, вул. Котовського, буд. 25) справа  
№ 381/1165/17, суддя Чернишова Є. Ю.

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.

Голосіївський районний суд міста Києва викли-
кає обвинуваченого Шмелькова Владислава Валері-
йовича, 13.11.1969 року народження, (останнє відо-
ме місце проживання: вул. Гоголя, 52/58, м. Красно-
перекопськ, АР Крим, 96002) у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ст. 111 ч. 1 
КК України, у підготовче судове засідання, яке від-
будеться о 10 годині 00 хвилин 17 липня 2017 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні Голосіївського районного суду міста Києва за 
адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 
14-а, зал № 3 (головуючий суддя Первушина О. С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з момен-
ту опублікування даного оголошення обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з його 
змістом.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає 
обвинувачену Пакулу Мар’яну Романівну, 12.07.1982 
року народження (останнє відоме місце проживан-
ня: вул. 9-го Травня, буд. 55, кв. 40, м. Євпаторія, 
АР Крим) у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться об 11 годині 30 
хвилин 27 липня 2017 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні Голосіївського районного суду міста Києва за 
адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 
14-а, зал № 3 (головуючий суддя Первушина О. С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з момен-
ту опублікування даного оголошення обвинуваче-
на вважається належним чином ознайомлена з йо-
го змістом.

Приазовський районний суд Запорізької області 
(Запорізька область, Приазовський район, смт Приа-
зовське, вул. Пушкіна, 5, тел. (06133) 22160), викли-
кає Моргуна Олега Валерійовича, 19.03.1967 р.н., за-
реєстрованого за адресою: Донецька область, Ново-
азовський район, м. Новоазовськ, вул. Кольцова, 6, 
як обвинуваченого, у судове засідання, призначене 
на 02 серпня 2017 року о 10.00 год., по криміналь-
ному провадженню № 42014050000000594 за обви-
нувальним актом відносно Моргуна Олега Валерійо-
вича, який обвинувачується у вчиненні криміналь-
них правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1  
ст. 365, ч. 1 ст. 258-3 КК України, в якому ваша участь 
є обов’язковою. Колегія суддів: головуючий суддя 
Васильцова Г. А., судді: Пантилус О. П., Діденко Є. В.

Дарницький районний суд м. Києва викликає як 
відповідачку Покальчук Іванну Анатоліївну, останнє 
місце реєстрації якої: м. Київ, вул. Горлівська, 124, 
гурт., в судове засідання, яке відбудеться 14.07.2017 
року о 09 год. 55 хв. за адресою: м. Київ, вул. Коши-
ця, 5-а, каб. 204, для участі у судовому розгляді ци-
вільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до 
Покальчук Іванни Анатоліївни про стягнення забор-
гованості.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик відпо-

відачка вважається повідомленою про день, час та 
місце розгляду справи і в разі неявки її до суду спра-
ва може бути розглянута за її відсутності.

Відповідачка у випадку неявки в судове засідан-
ня зобов’язана повідомити суд про поважність при-
чини неявки.

Суддя О. М. Колесник

Відповідно до ст. ст. 74—76 ЦПК України Примор-
ський районний суд м. Одеси (суддя Ільченко Н. А.) 
викликає в судове засідання у якості третьої осо-
би Власенко Валерію Олегівну по цивільній справі  
№ 522/20475/16-ц за позовом Скобського Сергія Ро-
мановича до Виконавчого комітету ОМР, Примор-
ської районної адміністрації ОМР, третя особа без са-
мостійних вимог щодо предмета спору: Дєжкіна Віра 
Захарівна, Власенко Валерія Олегівна про визнання 
розпорядження і рішення незаконними та визнання 
незаконним і скасування свідоцтва про право влас-
ності.

Судове засідання відбудеться 24.07 2017 року об 
11 год. 30 хв. за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 
33, каб. 224.

У випадку неявки у судове засідання зазначеної 
особи, справа буде розглянута за його відсутності.

Кобеляцький районний суд Полтавської об-
ласті викликає Корсунова Сергія Валентиновича, 
05.02.1974 року народження та Корсунова Андрія 
Валентиновича, 13.08.1976 року народження, заре-
єстроване місце їх проживання: м. Рівне, вул. Ко-
стромська, 1, кв. 16, як відповідачів у судове засі-
дання в цивільній справі за позовом Озерного Віло-
рія Вікторовича до Корсунова Сергія Валентиновича, 
Корсунова Андрія Валентиновича про визнання пра-
ва власності на нерухоме майно за набувальною дав-
ністю.

Судове засідання відбудеться 21 липня 2017 ро-
ку о 10 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою:  
м. Кобеляки, вул. Шевченка, 16/25, Полтавської області.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки, справу 
буде розглянуто за відсутності відповідачів.

Відповідачі зобов’язані повідомити суд про причи-
ни неявки в судове засідання.

Суддя Т. В. Тесленко

Тернівський міський суд Дніпропетровської області викликає 
до суду як відповідача Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «Автотехнікс Україна» (місцезнаходження юридичної особи: 
01103, м. Київ, вул. Німанська, буд. 10 літера А, офіс 29) по ци-
вільній справі № 194/462/17 за позовом Кузьмінова Олега Воло-
димировича до Товариства з обмеженою відповідальністю «Ав-
тотехнікс Україна» про захист прав споживачів.

Судове засідання відбудеться 06 липня 2017 року о 14 годи-
ні 00 хвилин в приміщенні Тернівського міського суду Дніпропе-
тровської області за адресою: м. Тернівка, вул. Лермонтова, 15-а.

Тернівський міський суд Дніпропетровської області пропонує 
Товариству з обмеженою відповідальністю «Автотехнікс Украї-
на» надати письмові пояснення, заперечення та всі наявні у ньо-
го докази у зазначеній справі. Крім того, відповідач має право 
пред’явити зустрічний позов до початку розгляду справи. У ра-
зі неявки в судове засідання відповідача справа буде розгляну-
та за його відсутності за наявними у справі доказами. Також суд 
роз’яснює відповідачеві, що у разі неможливості бути присутнім 
у судовому засіданні він зобов’язаний повідомити суд про причи-
ни неявки в судове засідання.

Суддя Ю. І. Соколова

Сарненський районний суд Рівненської області ви-
кликає як відповідача Вакулко Валерія Володимиро-
вича, місце проживання якого невідоме, в цивільній 
справі за позовом Вакулко Ніни Іллівни до Вакулко 
Валерія Володимировича про визнання особи такою, 
що втратила право користування жилим приміщен-
ням.

Судове засідання призначено на 11 годину 30 хви-
лин 13 липня 2017 року в приміщенні Сарненського 
районного суду Рівненської області за адресою: Рів-
ненська область, м. Сарни, вул. Залоги, 5.

З опублікуванням цього оголошення відповідач 
Вакулко Валерій Володимирович вважається належ-
ним чином повідомленим про час та місце судово-
го розгляду справи. В разі неявки відповідача у су-
дове засідання справа вирішуватиметься за його від-
сутності на підставі наявних доказів.

Суддя О. А. Рижий

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 
буд. 2) розглядає цивільну справу за позовною за-
явою Гапон Любові Юріївни до Богданова Валерія 
Вікторовича про стягнення боргу за договором по-
зики. Відповідач по справі Богданов Валерій Вікто-
рович, останнє відоме місце проживання: Донецька 
область, м. Горлівка, вулиця Соціалістична, будинок  
№ 18, квартира № 1, викликається на 06 липня 2017 
року на 09 годину 00 хвилин до Слов’янського місь-
крайонного суду Донецької області (Донецька об-
ласть, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2), для 
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хаустова Т. А.

Марківський районний суд Луганської області повідо-
мляє про те, що 27.01.2016 р. по цивільній справі за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк 
«Експрес-Банк» до Лаптєва Сергія Олександровича, Цим-
бала Олександра Євгеновича про стягнення заборгованос-
ті за кредитним договором, справа № 417/1667/15-ц, було 
ухвалено заочне рішення, позовні вимоги задоволено. (Суд-
дя Дідоренко А. Е.). 09.06.2016 р. по цивільній справі за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Акціонерний 
банк «Експрес-Банк» до Гребеннікової Людмили Іллівни про 
стягнення заборгованості за кредитним договором, справа  
№ 417/2354/16-ц, було ухвалено заочне рішення, позовні ви-
моги задоволено повністю (суддя Шкиря В. М.).

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що заочне 
рішення може бути переглянуто Марківським районним су-
дом Луганської області шляхом подання відповідачем заяви 
про перегляд заочного рішення до цього суду протягом де-
сяти днів з дня опублікування цього оголошення.

Іллінецький районний суд Вінницької обл. (адреса суду: 
22700, Вінницька обл.,  м.Іллінці, вул.Карла Маркса, 28) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться:

07.09.2017 о 16:00 до Кобець Василь Юрійович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 22756, Вінницька обл., Іллі-
нецький р-н, с. Леухи, вул. Першотравнева, буд. 19) справа  
№ 131/143/17, суддя Шелюховський М. В.

07.09.2017 о 15:00 до Боярський Євгеній Петрович 
(останнє відоме місце реєстрації: 22700, Вінницька обл., Іл-
лінецький р-н, с. Купчинці, вул. М. Вовчка, буд. 16) справа 
№ 131/140/17, суддя Шелюховський М. В.

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

Дружківський міський суд Донецької обл. (адреса суду: 
84200, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

04.07.2017 о 15:00 до Олійник Едуард Валентино-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 84201, Донецька 
обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, буд. 104, кв. 84) справа  
№ 229/1801/17, суддя Рагозіна С. О.

13.07.2017 о 13:00 до Олійникова (Батуріна) Дар’я Едуар-
дівна (останнє відоме місце реєстрації: 84205, Донецька обл., 
м. Дружківка, вул. Вавілова, буд. 73) справа № 229/1981/17, 
суддя Гонтар А. 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.

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

ді Скрипника C. M., знаходиться спеціальне кримінальне провадження  
№ 426/1537/17 стосовно Линдіна Дмитра Євгеновича, 17.07.1973 року наро-
дження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Обвинувачений Линдін Д. Є. зареєстрований за адресою: Луганська 
область, м. Луганськ, кв. Щербакова, 11/6.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський районний суд 
Луганської області викликає Линдіна Дмитра Євгеновича у судове засідання, 
яке відбудеться 05 липня 2017 року о 12.00 год. в залі Сватівського район-
ного суду Луганської області, що розташований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді 
Скрипника С. М., суддів Юрченко С. О., Попової О. М.

Вінницький районний суд Вінницької обл. (адреса суду: 21009, Вінницька обл., 
м.Вінниця, вул.Винниченка, 27) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

05.07.2017 о 09:00 до Слободянюка Андрія Івановича (останнє відоме місце ре-
єстрації: 23252, Вінницька обл., Вінницький р-н, смт Вороновиця, вул. Гагаріна, 
буд. 3) справа № 128/1208/17, суддя Саєнко О. Б.

07.07.2017 о 14:14 до Коваленка Василя Миколайовича (останнє відоме місце 
реєстрації: 23201, Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Вінницькі Хутори, вул. Лені-
на, буд. 19) справа № 128/750/17, суддя Бондаренко О. І.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причи-
ни 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 прове-
дення судового засідання.

Болградський районний суд Одеської обл. (адреса суду: 68702, Одеська обл.,  
м. Болград, вул. 25 Серпня, 192) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

06.07.2017 о 15:30 до Радулов Радіон Іванович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 68710, Одеська обл., Болградський р-н, с. Дмитрівка, пр. Річний, буд. 51) спра-
ва № 497/818/17, суддя Кодінцева С. В.

06.07.2017 о 15:00 до Кулінченко Ангеліна Василівна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 68700, Одеська обл., м. Болград, вул. 25-Ї Чапаєвської Дивізії, буд. 35,  
кв. 29) справа № 497/821/17, суддя Кодінцева С. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причи-
ни 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 прове-
дення судового засідання.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає в судові засідання на 10 
год. 00 хв. 05 липня 2017 року та на 10 год. 00 хв. 12 липня 2017 року як відповіда-
чів Чернікова Сергія Миколайовича, останнє відоме місце проживання якого: Донецька 
обл., м. Сніжне, вул. 22 Парт з’їзду, буд. 51, та Чернікову Тетяну Володимирівну, остан-
нє відоме місце проживання якої: Донецька обл., м. Сніжне, вул. Шахтарська, буд. 94, 
по цивільній справі № 319/553/17 за позовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний ощадний банк» в особі філії Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до 
Чернікова Сергія Миколайовича та Чернікової Тетяни Володимирівни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором. Розгляд справи відбудеться в залі засідань Куй-
бишевського районного суду Запорізької області за адресою: 71001, Запорізька обл., 
смт Більмак, вул. Центральна, буд. 26а. Явка до суду є обов’язковою. Відповідачам про-
понується надати свої заперечення до позову та докази. У разі неявки відповідачі пови-
нні повідомити суд про причини неявки.

В разі неявки без поважних причин справу буде розглянуто у відсутності особи згід-
но із ч. 4 ст. 169 ЦПК України за наявними в ній доказами.

Суддя Хамзін Т. Р.                    

В провадженні Галицького районного суду міста Львова (колегія суддів у 
складі головуючого судді Волоско І. P., суддів Городецької Л. М., Юрківом O. P.) 
знаходиться спеціальне судове провадження про обвинувачення Світлик Га-
лини Володимирівни у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Повідомляємо, що розгляд справи призначено на 04 липня 2017 року о 10 
годині 00 хвилин. Попереджаємо Світлик Галину Володимирівну, 25.07.1969 
року народження, зареєстрована за адресою: м. Львів-Рудне, вул. Л. Україн-
ки, 21 проживає за адресою: Львівська область, Городоцький р-н, с, Мшана, 
вул. Довбуша, 7, що у випадку вашої неявки в судові засідання на вищевка-
зані дату і час, справу буде розглянуто у вашій відсутності на підставі наяв-
них доказів у матеріалах справи.

Головуючий суддя Волоско І. Р.

Добропільський міськрайонний суд Донецької обл. (адреса суду: 85004, До-
нецька обл., м. Добропілля, вул. Радянська, 39) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

04.07.2017 о 14:00 до Рибка Світлана Миколаївна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 85064, Донецька обл., Добропільський р-н, с. Світле) справа  
№ 227/1431/17, суддя Здоровица Е. В.

18.07.2017 о 10:30 до Кулажко Віталій Вікторович (останнє відоме місце реє-
страції: 85043, Донецька обл., Добропільська міська рада, м. Білицьке, вул. Соц-
праці, буд. 3, кв. 7) справа № 227/1436/17, суддя Тимофєєва Г. Л.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причи-
ни 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 прове-
дення судового засідання.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Апеляційний суд Київської області викликає в судове засідання, на 
10 год. 00 хв. 17 липня 2017 року Пономарьової Ірини Володимирів-
ни, Гуржи Артема Вікторовича, Бабич Олени Володимирівни, Колес-
ник Людмили Олексіївни, Маслової Любові Григорівни, Маслової Світ-
лани Анатоліївни, Вороніна В’ячеслава Миколайовича, Вороніна Ан-
дрія Миколайовича, Максунова В’ячеслава Олександровича, Гальчен-
ка Сергія Анастасійовича, Ковальчук Оксани Олександрівни, Ахмедо-
ва Руслана Олексійовича, Ахмедової Валентини Миколаївни, Голова-
тюк Юлії Володимирівни, Ахмедова Ікмет Ахмед-Огли, Батуревич Ніни 
Артемівни, Прокоф’євої Наталії Миколаївни, Долженко Тамари Яків-
ни, Грузевич Алли Володимирівни, Вороніна Миколи Володимирови-
ча, Бикової Анастасії Юріївни, Паливоди Андрія Гавриловича, Паливо-
ди Тамари Миколаївни, Тернавських Юрія Володимировича, Пімахо-
вої Галини Дмитрівни, Міллер Ксенії Олександрівни, Міллер-Ахмедо-
вої Єлени Іванівни, Михайличенко Вікторії Володимирівни, Сливенко 
Ірини Григорівни, Базь Олега Вікторовича, Шалигіної Лідії Василівни, 
Рядчик Тетяни Василівни, Синельника Євгена Олеговича, Єрмоли На-
талії Андріївни, Балашової Анастасії Вікторівни, Паламарчук Аскольді-
ни Степанівни, Волкової Тетяни Андріївни, Паламарчука Ігоря Валері-
йовича, Ставиченка Віктора Валерійовича, Нікітіної Олени Василівни, 
Асланова Павла Володимировича, Геляс Анастасії Іванівни, Аслано-
вої Тетяни Андріївни, Зіневич Алли Юріївни, Асланова Сулеймана Вей-
сал Огли, Рядчик Тетяни Василівни, Зіневича Юрія Михайловича, Зіне-
вич Наталії Ігорівни, Вороніної Ольги Петрівни, Аліханова Георгія Ва-
леріковича, Джаббарли Лейли Сахіб Кизи, Іванова Володимира Євге-
новича, Каруни Сергія Сергійовича, Сбітнєва Володимира Леонідови-
ча, Шалигіної Оксани Вікторівни, Шалигіна Олега Вікторовича, Розпу-
тенко Іванни Іванівни, Чуйка Ігоря Борисовича, Бушного Антона Васи-
льовича, Тульської Вікторії Володимирівни, Осипенко Людмили Іванів-
ни, Таранової Олександри Андріївни, Сокол Олени Григорівни, Сінга-
рової Олени Леонідівни, Сінгарова Юрія Давидовича, Барбак Яни Кос-
тянтинівни, Роман Ірини Володимирівни, Аджиєвої Ірини Іванівни, Сер-
гієнко Віри Іванівни, Климчук Вікторії Олександрівни, Климчука Юрія 
Григоровича, Смик Людмили Вацлавівни, Кузьменко Світлани Мико-
лаївни, Бударіна Дмитра Сергійовича, Гальченко Катерини Миколаїв-
ни, Харченко Любові Іванівни, Кіпоренко Галини Василівни, Панченко 
Валерії Іванівни, Меженського Андрія Андрійовича, Шевченко Миколи 
Анатолійовича, Шевченко Антоніни Володимирівни, Шевчука Владис-
лава Сергійовича, Малікова Віталія Володимировича, Фролова Олега 
Володимировича, Баранецького Руслана Федоровича, Шкоріненка Ва-
лерія Олександровича, Аркуши Анастасії Михайлівни, Дьомкина Олек-
сандра Павловича, Дьомкиної Наталії Володимирівни, Пульчева Анато-
лія Дем’яновича, Арсьонова Олексія Івановича, Арсьонова Сергія Ана-
толійовича, Козел Олега Олександровича, Козел Тамари Іванівни, Са-
венка Олександра Володимировича, Савенко Ольги В’ячеславівни, Ей-
неман Ірини Олексіївни, Ейнемана Дмитра Робертовича, Коротченко 
Олени Василівни, Рустамова Джамаладдіна Гайтаран Огли, Куріцина 
Віталія Борисовича, Куріцина В’ячеслава Віталійовича, Куріциної Карі-
ни Олегівни, Куріциної Анастасії Валеріївни, Куріциної Олени Андріїв-
ни, Куріциної Алли Станіславівни, Шалигіної Ганни Іванівни, Шалигіна 
В’ячеслава Вікторовича, Пульчева Дем’яна Анатолійовича, Дорошенко 
Тетяни Василівни, Голіздри Дмитра Ігоровича, Ковальової Тетяни Во-
лодимирівни, Ковальова Олександра Івановича, Куріциної Галини Іва-
нівни, Іванової Марини Євгенівни, Куріциної Маргарити Олегівни, Курі-
цина Олега Борисовича, Куріциної Галини Аванесівни, Куріциної Мари-
ни Борисівни, Гальченка Максима Сергійовича, Сбітнєвої Наталії Воло-
димирівни, Заяць Володимира Макаровича, Федоровського Ігоря Ві-
кторовича, Страшенко Тетяни Миколаївни, Марченкова Андрія Вікто-
ровича, Михальцова Олександра Володимировича, Михальцової Оле-
ни Михайлівни, Ткаченко Марії Дмитрівни, Басюк Емілії Василівни, До-
рошенко Наталії Володимирівни, Наумчака Сергія Миколайовича, Сін-
гарової Емми Юріївни, Чуйка Бориса Валентиновича, Прокопенко Те-
тяни Юріївни, Прокопенко Марини Михайлівни, Кравчук Ірини Валері-
ївни, Дончик Ірини Олександрівни, Крутько Анни Валеріївни, Вовчен-
ка Геннадія Геннадійовича, Гаврилова Дмитра Олександровича, Заво-
ротько Ірини Валеріївни, Зіневич Олени Віталіївни, Басюка Олексія Ва-
сильовича, Пар’євої Тетяни Володимирівни, Цибулька Андрія Анатолі-
йовича, Жукової Анни Миколаївни, Татарова Вадима Вікторовича, До-
лженка Ігоря Євгеновича, Білокінь Світлани Іванівни, Білінської Оле-
ни Анатоліївни, Антонова Олександра Ігоровича, Дегоди Андрія Сер-
гійовича, Гумена Леоніда Сергійовича, Гумена Юрія Володимировича, 
Орлової Ліни Олександрівни, Красильнікової Діни Костянтинівни, То-
вариства з обмеженою відповідальністю «ВАЛЕСАГРО», треті особи, 
які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору на стороні 
відповідачів: Маслов Григорій Анатолійович, Маслова Інна Анатоліївна, 
Трепак Віктор Миколайович, Требукова Юлія Анатоліївна, Притоцький 
Віталій Вікторович, Заяць Олександр Володимирович, Воловчук Ольга 
Вікторівна, Дворецький Ігор Вікторович, Редько Борис Борисович, На-
горний Євгеній Володимирович, Кім Олег Анатолійович, Іванова Люд-
мила Петрівна, Долотенко Олександр Олександрович, Песецька Ніна 
Валентинівна, Сулейманов Роман Рамісович як відповідачів по спра-
ві за апеляційною скаргою першого заступника прокурора Київської 
області на рішення Києво-Святошинського районного суду Київської 
області від 21 грудня 2015 року у справі за позовом першого заступ-
ника прокурора Київської області в інтересах держави в особі Кабіне-
ту Міністрів України, Національного університету біоресурсів і приро-
докористування України до Києво-Святошинської районної державної 
адміністрації, Головного управління Держземагентства в Київській об-
ласті, Садового товариства «Горобина», Пономарьової Ірини Володи-
мирівни та інших.

Суддя С. А. Голуб

Вінницький міський суд Вінницької області, викликає як відповідача Воль-
ського Сергія Антоновича в судове засідання, яке відбудеться 14.08.2017 
року о 15 год. 00 хв. в приміщенні Вінницького міського суду Вінницької об-
ласті за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, зал № 33.

Справа за позовом Вольської Анни Михайлівни до Вольського Сергія Ан-
тоновича про стягнення аліментів на утримання неповнолітніх дітей.

Справу розглядає суддя Прокопчук А. В.
Явка відповідача є обов’язковою. У випадку неявки в судове засідання, 

справу буде розглянуто за його відсутності.

Київський районний суд м. Одеси викликає Іщенка Олександра Івановича 
як відповідача по справі № 520/15918/16-ц за позовом Коломієць Олексан-
дра Івановича до Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія 
«Лафорт», Іщенка Олександра Івановича, Моторного (транспортного) стра-
хового бюро України про стягнення матеріальної і моральної шкоди, завда-
ної дорожньо-транспортною пригодою.

Судове засідання відбудеться 20.07.2017 р. о 09 годині 30 хвилин у судді 
Луняченка В. О. в приміщенні Київського районного суду м. Одеси за адре-
сою: м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, каб. 222.

Сватівський районий суд Луганської області, розташований за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідо-
мляє, що 17 травня 2017 року по цивільній справі № 426/6482/17 за по-
зовом Степанюк Віктора Володимировича до Управління Комунально-
го майна Луганської міської ради про встановлення додаткового стро-
ку для подання заяви про прийняття спадщини, було винесене заочне 
рішення про задоволення позовних вимог позивача.

Суддя Л. М. Осіпенко

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області викликає 
в судове засідання як відповідача гр. України Караваєва Сергія Вікторови-
ча, 09.07.1975 року народження, останнє відоме місце реєстрації проживан-
ня: Київська область, Переяслав-Хмельницький район, с. Гланишів у справі 
за позовом Приватного акціонерного товариства «Українська страхова гру-
па» до Караваєва С. В. про відшкодування шкоди на 09.00 год. 04 серпня 
2017 року.

У разі неявки відповідача у судове засідання суд розгляне справу на під-
ставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Рева О. І.
В провадженні Коростишівського районного суду Житомирської області перебуває 

цивільна справа № 280/696/17 за позовом Хомякової Надії Григорівни до Слюсарчук 
Олени Вікторівни про визнання особи такою, що втратила право на користування жит-
ловим приміщенням.

Судовий розгляд справи відкладено на 05 липня 2017 року на 08 год. 30 хв. в Корос-
тишівському районному суді за адресою: м. Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 52, 
суддя Пасічний Т.З. тел. 5-09-70.

В судове засідання викликається як відповідачка Слюсарчук Олена Вікторівна, заре-
єстрована за адресою: м. Коростишів, вул. Гоголя, 43, кв. 1.

Явка відповідачки до суду є обов’язковою. В разі неявки справа буде розглянута у її 
відсутність за наявними у справі доказами.

Суддя Т. З. Пасічний

Біловодський районний суд Луганської області викликає як відпові-
дача Прохорова Анатолія Олексійовича, 30.10.1956 р.н., м. Довжанськ, 
Луганської області, у справі № 408/7851/16-ц за позовом ПАТ «Альфа-
Банк» про стягнення заборгованості на 09 годину 30 хвилин 20 лип-
ня 2017 року.

Судове засідання відбудеться у приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

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

Суддя Є. О. Соболєв

Марківський районний суд Луганської області повідомляє про те, що 
29.05.2017 року по цивільній справі № 417/3834/17-ц за позовом Публічно-
го акціонерного товариства «Альфа-Банк» до Титаренка Євгена Анатолійо-
вича про стягнення заборгованості було ухвалено рішення, позовні вимоги 
яким задоволено у повному обсязі (суддя Дідоренко А. Е.).

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що заочне рішення може 
бути переглянуто Марківським районним судом Луганської області шляхом 
подання відповідачем заяви про перегляд заочного рішення до цього суду 
протягом десяти днів з дня опублікування цієї заяви.

Біловодський районний суд Луганської області викликає як відпові-
дача Фоменка Михайла Юрійовича 1981 року народження, м. Ровень-
ки Луганської області у цивільній справі № 408/533/17 за позовом ПАТ 
«Альфа Банк» до Фоменка Михайла Юрійовича про стягнення забор-
гованості на 11 годину 30 хвилин 09 серпня 2017 року.

Судове засідання відбудеться у приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

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

Суддя Є. О. Соболєв

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє, що 
08 лютого 2017 року розглянуто цивільну справу № 1203/2240/2012 
про відновлення провадження по справі Артемівського районного су-
ду м. Луганська № 1203/2240/2012 від 22.05.2012 року за позовом Бо-
лотової Наталії Рафаелівни до Бондар Олега Миколайовича про стяг-
нення боргу за договором позики та винесено ухвалу про відновлен-
ня даного провадження.

Суддя Третяк О. Г.

Святошинський районний суд м. Києва (вул. Жилянська, 142) у 

зв’язку з розглядом справи Циплакова Р. П. до Бойка О., Хантіля С. М., 

Черненка К. Є. про захист честі, гідності, ділової репутації та визнання 

відомостей недостовірними, викликає як відповідача Бойка Олега у су-

дове засідання на 28.09.2017 р. о 10 год. 20 хв. та повідомляє, що в ра-

зі неявки справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя Ул’яновська О. В.

Святошинський районний суд м. Києва (вул. Жилянська, 142) у 
зв’язку з розглядом справи Циплакова Р. П. до Бойка О., Хантіля С. М., 
Черненка К.Є. про захист честі, гідності, ділової репутації та визнання 
відомостей недостовірними, викликає як відповідача Хантіля Сергія 
Миколайовича у судове засідання на 28.09.2017 р. о 10 год. 20 хв. та 
повідомляє, що в разі неявки справа буде розглянута у його відсут-
ності.

Суддя Ул’яновська О. В.

Святошинський районний суд м. Києва (вул. Жилянська, 142) у 
зв’язку з розглядом справи Циплакова Р. П. до Бойка О., Хантіля C. M., 
Черненка К. Є. про захист честі, гідності, ділової репутації та визнання 
відомостей недостовірними, викликає як відповідача Черненка Кос-
тянтина Євгенійовича у судове засідання на 28.09.2017 р. о 10 год. 20 
хв. та повідомляє, що в разі неявки справа буде розглянута у його від-
сутності.

Суддя Ул’яновська О. В.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької об-
ласті знаходиться обвинувальний акт у кримінальному провадженні 
відносно Романова Романа Олександровича у вчиненні кримінально-
го правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Як обвинувачений викликається Романов Роман Олександрович, 
10.06.1976 р.н. в судове засідання, яке відкладене на 09 год. 00 хв. 
17 липня 2017 року та відбудеться в приміщенні Бердянського міськ-
районного суду за адресою: вул. Консульська, 64, м. Бердянськ, Запо-
різька область.

Суддя Морока С. М.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачену Са-
мойлову Олену Василівну для розгляду кримінального провадження, внесе-
ного до ЄРДР за № 42016000000003292 відносно Самойлової Олени Васи-
лівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеться 19.07.2017 р. 
о 09.45 год. в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142.

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

Суддя М. О. Оздоба

Вінницький міський суд Вінницької області викликає Каштелян Оле-
ну Миколаївну, остання відома адреса: вул. Князів Коріатовичів, 172, 
кв. 125, в судове засідання, яке відбудеться 25 липня 2017 року о 10 
год. 00 хв. за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, зал судових 
засідань № 37, в цивільній справі № 127/8418/17-ц за позовом Галяса 
Миколи Івановича до Каштелян Олени Миколаївни про відшкодування 
матеріальної і моральної шкоди. В разі неявки судове засідання відбу-
деться без вашої присутності.

Суддя Сичук М. М.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого 
Рябкова Олександра Павловича для розгляду кримінального проваджен-
ня, внесеного до ЄРДР за № 42016010000000284 відносно Рябкова Олек-
сандра Павловича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеть-
ся 19.07.2017 р. о 09.30 год. в приміщенні Святошинського районного суду 
міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя М. О. Оздоба

Втрачений паспорт громадянина України 

на ім’я Оніщук Світлани Юріївни, 

серія МЕ № 201094, виданий Дарницьким 

РУ ГУ МВС України в місті Києві 

05 лютого 2003 року вважати недійсним.

Втрачений паспорт громадянина України, 

СО 440372, виданий Мінським РУ ГУ МВС 

України в м. Києві 17 серпня 2000 року, 

на ім’я Мартиненко Володимир Петрович 

вважати недійсним.

Диплом серії ІЖВЕ № 000013, 

виданий Білоцерківським медичним 

училищем від 26.06.1997 р. (з відзнакою) 

на ім’я Лємєнєва Павла Олександровича, 

вважати недійсним.

Втрачені документи на судно «Larson 
180BR» з бортовим номером «uа 0752 
KV», а саме Свідоцтво про право власності 
для прогулянкових суден та Свідоцтво про 
право плавання під Державним Прапором 
України, що належать Жерьобкіну Євгену 
Анатолійовичу, вважати недійсними.

Втрачений 10.06.2013 р. судновий білет 

за № 034121на човен «Крим» УХА1919К, 

виданий на ім’я Ткаченко Олександр 

Павлович 24.11.1964 р.н., 

вважати недійсним.

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Єжеля Михайла Броніславовича, 19.10.1952 
р.н., обвинуваченого у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідан-
ня викликається Єжель Михайло Броніславович, 
19.10.1952 р.н., обвинувачений у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 4  
ст. 364 КК України, яке відбудеться 11 липня 2017 року 
о 10.00 год. в приміщені Солом’янського,районного 
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, 
каб. 10, під головуванням судді Педенко A. M.

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

В провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва перебуває кримінальне провадження відносно Лісо-
вської Валентини Володимирівни, 27.12.1949 р.н., обви-
нуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викли-
кається Лісовська Валентина Володимирівна, 27.12.1949 
року народження, обвинувачена у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни, яке відбудеться 17 липня 2017 року о 09.30 год. в 
приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва за 
адресою: м. Київ, вул. П. Шутова 1, каб. 10, під голову-
ванням судді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченої, дане оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ної в порядку спеціального судового провадження.

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

що 07.07.2017 року о 09.00 год. в приміщенні Вінницько-
го міського суду Вінницької області за адресою: м. Вінниця, 
вул. Грушевського, 17 в залі судових засідань № 10 відбу-
деться підготовче судове засідання в кримінальному прова-
дженні № 42016020420000078 за обвинуваченням Брекуна 
Романа Михайловича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається як обвинувачений Бре-
кун Роман Михайлович, 06.02.1977 р.н., який зареєстрова-
ний та проживає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, 5 авіа-
містечко, буд. 14а, кв. 15.

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

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі:  
головуючого судді Ковальчук Л. В., суддів Іванченка Я. М., 
Бар’яка А. С.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає 
обвинувачену Дорошенко Тетяну Іллівну, 23.06.1955 
року народження (останнє відоме місце проживан-
ня: провулок Радгоспний, 5/30, м. Сімферополь, АР 
Крим) у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться об 11 годині 40 
хвилин 25 липня 2017 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні Голосіївського районного суду міста Києва за 
адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 
14-а, зал № 3 (головуючий суддя Первушина О. С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з момен-
ту опублікування даного оголошення обвинуваче-
на вважається належним чином ознайомлена з йо-
го змістом.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 2 ЛИПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +13  +18 +24  +29 Черкаська +16  +21 +27  +32
Житомирська +12  +17 +23  +28 Кіровоградська +17  +22 +29  +34
Чернігівська +13  +18 +24  +29 Полтавська +17  +22 +27  +32
Сумська +14  +19 +24  +29 Дніпропетровська +18  +23 +30  +35
Закарпатська +11  +16 +23  +28 Одеська +17  +22 +29  +34
Рівненська +10  +15 +22  +27 Миколаївська +17  +22 +30  +35
Львівська +10  +15 +21  +26 Херсонська +18  +23 +32  +37
Івано-Франківська +10  +15 +23  +28 Запорізька +18  +23 +32  +37
Волинська +10  +15 +19  +24 Харківська +17  +22 +29  +34
Хмельницька +11  +16 +24  +29 Донецька +18  +23 +32  +37
Чернівецька +11  +16 +24  +29 Луганська +17  +22 +32  +37
Тернопільська +10  +15 +23  +28 Крим +19  +24 +31  +36
Вінницька +14  +19 +26  +31 Київ +15  +17 +26  +28
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Запорізький трамвай 
складає іспити

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ. Випробування  першого за-
порізького трамвая, зібраного в майстернях КП «Запоріжелек-
тротранс», проходять поки що без пасажирів — такі вимоги 
правил техніки безпеки.  Курсує він між трамвайним депо та зу-
пинкою залізничного вокзалу «Запоріжжя-1». За словами  на-
чальника служби рухомого складу КП «Запоріжелектротранс» 
Олега Переверзєва, зібраний трамвай має так від’їздити 50 го-
дин. Після цього фахівці спеціалізованого інституту обстежать 
його й у разі виявлення недоліків змусять їх усунути. Наступ-
ний етап —  20 годин випробувань  на лінії з пасажирами, після 
чого спецкомісія перевірить рухомість і видасть документи, які 
підтверджуватимуть готовність до роботи.

«Ці трамваї зі зміненим корпусом, низькою підлогою, тобто 
пристосовані для проїзду лю-
дей з обмеженими можливостя-
ми», — пояснює директор трам-
вайного депо Олександр Го-
рохов і додає,  що вагони  об-
ладнають  сучасною системою 
управління, новітньою гальмо-
вою системою. Цьогоріч плану-
ють зібрати  чотири машини,  а 
всього отримали ліцензію на 50.

«Перший пішов! — коментує 
подію Запорізький  міський  го-
лова Володимир Буряк. — Коли з’явилась ідея збирати трамваї 
тут, у Запоріжжі, багато хто в це не вірив. А в нас вийшло. І це 
не старого типу трамваї, а економічні, екологічні, енергоефек-
тивні. Одне слово, програма працює й набирає обертів. Гадаю,  
запорізький досвід і наші виробничі потужності знадобляться 
колегам з інших міст України».

Багато українських міст бажають налагодити збирання трам-
ваїв у себе, однак, на думку Володимира Буряка, у них нема не-
обхідної виробничої бази, як у Запоріжжі. Це не тільки облад-
нання, а й виробничі майданчики, кваліфіковані фахівці. Тож 
торік, вивчивши можливості виробничої бази КП «Запоріж-
електротранс», міський голова впевнився, що в підприємства 
є необхідне обладнання й фахівці для капремонтів трамваїв.

Програмою «Запорізький трамвай» зацікавився й Прем’єр-
міністр Володимир Гройсман, який доручив вивчити запорізь-
кий досвід для подальшого його застосування в інших містах 
України. 

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр» 

ЕКСКУРС У МИНУЛЕ. 
Два дні тривав у місті Трос-
тянець на Сумщині 7-й між-
народний фестиваль історич-
ної реконструкції «Стара фор-
теця. Подорож крізь століт-
тя». Захід на території істо-
ричної архітектурної пам’ятки 
«Круглий двір» уже став од-
нією з візитівок не лише  ра-
йонного центру, а й області. 
Цього разу в ньому  взяли 
участь понад 180 шануваль-
ників старовини з Києва, Оде-
си, Харкова, Ужгорода, Дні-
пра, Сум, інших міст Украї-
ни, а також Білорусі, Молдо-
ви і Франції. Під час поєдинків 
і показових виступів вони про-
демонстрували тисячам гля-
дачів високу бійцівську май-
стерність і лицарський вишкіл. 
Як розповів Тростянець-
кий міський голова Юрій Бо-
ва, рік у рік фестиваль не ли-

ше розширює географічні 
межі, а й урізноманітнює про-
граму. До свята долучають-
ся майстри народної твор-
чості, кулінари, музичні гур-
ти, які проводять майстер-кла-
си, виставки, концерти тощо.  
За словами консула Республі-
ки Польща в Харкові Яна Зда-
новського, який, до речі, разом 
з міським головою відкривав 
фестиваль пострілом з гарма-
ти, такі урочистості мають ве-
лике багатопланове значен-
ня. Господарі й гості свята піз-
нають історію, стають духо-
вно багатшими, гостріше від-
чувають ціну мирного життя. 
До слова, цей захід один з ба-
гатьох культурно-мистецьких, 
що постійно відбуваються в 
місті. Тож в Україні про сло-
божанський центр знають не 
тільки завдяки шоколадові й 
цукеркам —  їх тут виготовля-
ють упродовж більш як трьох 
десятиліть, а й розмаїтій що-
річній духовній палітрі.

Середньовічні поєдинки в сучасному Тростянці

РОБОТА — НЕ ВОВК? Флаг-
ман  виставкової діяльності «Мис-
тецький арсенал» укотре подиву-
вав поціновувачів сучасного мис-
тецтва. Нині на столичній локації  
проходить виставка українського 
та польського сучасного мистецтва 
«Мистецька праця. ART WORK».

Провідна  тема проекту — пра-
ця художника й людей, задіяних в 
арт-індустрії, неоднозначні взаєми-
ни митця та арт-ринку в епоху кри-
зи та турбулентностей планетарно-
го масштабу. Ще один  важливий 
акцент — зміна уявлення про пра-
цю в суспільстві, основним викли-
ком для якого є стрімке зменшення 
робочих місць за рахунок всебічної 
автоматизації та розвитку штуч-
ного інтелекту. Як зміниться жит-
тя людини у світі, де пануватимуть 
дигітальні трудівники? Чи стане ко-
жен з тих, хто лишиться без робо-
ти, художником? Відповіді на ці за-
питання шукали  провідні сучасні 
митці України та Польщі.

Виставка триватиме в Києві до 
30 липня, а вже наприкінці серп-
ня  проект відкриється у польсько-
му  Вроцлаві.

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

ІСТОРІЯ. Доля розкидала 
рід Шевченків у багатьох краї-
нах близького і далекого зару-
біжжя: Балтія, Україна, Росія, 
Франція, США, Англія, Польща, 
Японія, Австралія. Понад 30 ро-
ків Микола Лисенко, праправ-
нук Великого Кобзаря, голова 
правління Шевченківського 
відділення Всеукраїнського 
благодійного культурно-на-
укового фонду Т. Г. Шевчен-
ка, збирав спогади про всіх ро-
дичів, які опублікував у книжці 
«Коріння Шевченкового роду», 
що вийшла у львівському ви-
давництві «Апріорі» 2015 ро-
ку. Вона знайшла поціновува-
чів і в Україні, і за кордоном. 

Кожна розповідь, кожен спо-
гад по-своєму цікаві й повчаль-
ні. Через пам’ять роду вони пе-
редають неповторний дух ми-
нулого нашої української зем-
лі, допомагають торкнутися ду-
шею коріння великого роду. 

Микола Лисенко за фахом 
інженер-механік харчового ви-
робництва. Однак він підійшов 
до дослідження древа роду 
Шевченків дуже сумлінно, по-
науковому розкрив маловідомі 
гілки родоводу великого укра-
їнського поета, життєписи на-
щадків, які зробили внесок в іс-
торію України. Авторові вдало-
ся створити розширене генеа-
логічне дерево Шевченкового 
роду. А це понад 1300 осіб, се-
ред яких чимало видатних лю-
дей: художник Фотій Красиць-

кий, письменники Олександр 
Відоменко, Дмитро Красиць-
кий, Людмила Красицька, Да-
ниїл Андреєв, академік Людвіг 
Боярський та багато інших. 

І хоч це найбільш вичерпна 
розвідка генеалогії українсько-
го поета, Микола Павлович 
не припиняє пошуків. Цінність 
книжки підсилюють відшукані 
автором давні родинні світли-
ни, яких досі не друкували.

Нещодавно книжку звени-
городця Миколи Лисенка ви-
дано вдруге, адже перший на-
клад розійшовся дуже швид-
ко. Кошти на друк знайшли ка-
надські громадські фундації — 
«Школа української спадщи-
ни імені Юрія Липи», «Україн-
ська спілка образотворчих мит-
ців Канади» та міжнародна гро-

мадська організація «Четверта 
хвиля». Цього разу  значну час-
тину накладу передали в Кана-
ду та США. 

Матеріали дослідження «Ко-
ріння Шевченкового роду» ля-
гли в основу сценарію худож-
ньо-документального фільму 
«І я таки жив» режисера Олек-
сандра Денисенка.  У стрічці, 
яку матиме змогу переглянути 
закордонний глядач, розкрива-
ється таємниця походження Та-
раса Шевченка з давнього ко-
зацького роду і спростовуються 
українофобські плітки.

Сам автор не перестає наго-
лошувати на необхідності впро-
вадження наукових елементів у 
дослідження генеалогічного де-
рева, залучення до цього відо-
мих і молодих науковців.  

Виданням про Шевченків родовід  
зацікавилися за океаном

На ристалищі — як у справжньому бою

Цьогоріч планують 
зібрати чотири 
машини, а всього 
отримали ліцензію 
на 50.
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