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Психологи громадської 
організації намагаються 
навчити людей  вживатися 
з новими емоціями, не 
заподіювати болю близьким

Для кожного виду бізнесу 
в 2018 році буде сформовано 
єдиний перелік регуляторних 
вимог, доступний в режимі 
онлайн

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ

Посол Канади в Україні про постачання ЗСУ 
вогнепальної зброї з-за океану 

Домашнє завдання 
від НАТО на 2018 рік

ГЕОПОЛІТИКА. Три головні пріоритети на наступний рік 
для успішної реалізації мети, яка полягає у зближенні Києва з 
Н АТО, назвав голова Представництва Альянсу в Україні Алек-
сандер Вінніков. 

Перший — це повноцінне використання Річної національної 
програми, яка слугує ключовим інструментом наближення на-
шої країни до НАТО і пропонує сукупний досвід та спеціаль-
ні знання союзників НАТО щодо впровадження необхідних ре-
форм. Другим пріоритетом на 2018 рік для Києва має стати 
здійснення рішучих заходів з утілення зобов’язань в реформу-
ванні сектору оборони відповідно до Стратегічного оборонно-
го бюлетеня. «До нього належить перехід до цивільного конт-
ролю над обороною з наступного року», — нагадав Алексан-
дер Вінніков. Третій виклик тісно пов’язаний з другим і поля-
гає в ухваленні закону щодо національної безпеки, який «вне-
се ясність у розподіл функцій та відповідальності в секторі без-
пеки та оборони, а також ухвалення концепції реформи Служ-
би безпеки України».

ЦИТАТА ДНЯ

РОМАН ВАЩУК:

ЦИФРА ДНЯ

35,18 млрд доларів   
становив експорт вітчизняних 

товарів за 10 місяців поточного 
року. Це на 20,9% більше, ніж торік 

за аналогічний період 

«М’яч на полі 
України, все залежить 

від покупців. У певних 
сегментах і ключових 

компонентах тут 
можна було б займатися 

і продажем, і спільними 
проектами».

Святий Миколай 
до нас завітав, під подушку 
подарунки поклав!

ТРАДИЦІЇ. Найулюбленіше свято всіх дітей розпочинає 
цикл новорічно-різдвяних розваг із запалення вогників 
на головній ялинці країни
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Герої поруч із нами 
РАТНИЙ ПОДВИГ. У місті Горохові відбулася презентація проекту «Вони захищали нашу Вітчизну!» 

Валерій СТЕПАНОВИЧ 
для «Урядового кур’єра»

Він побачив світ у рубри-
ці «Герої — поруч із нами!» 

Так горохівці першими в регі-
оні започаткували четвертий 
етап створення документаль-
ної галереї героїв-сучасників — 
фронтовиків неоголошеної ро-

сійсько-української війни. Ця 
робота розпочалася з ініціати-
ви відділу інформаційної полі-
тики Волинської обласної дер-
жавної адміністрації торік. Тоді 
заслужений журналіст України 
Валерій Мельник у Волинсько-
му регіональному музеї україн-
ського війська та військової тех-
ніки провів творчу фотозйомку 

17 учасників бойових дій на схо-
ді, кандидатури яких визначили 
громадські організації ветеранів. 

Після презентації виготов-
лених на полотні фотопортре-
тів в обласному центрі вистав-
ка «Герої — серед нас!» трива-
лий час мандрувала областю. 
Чим і сприяла піднесенню гро-
мадського статусу волинян, які 

у важку хвилину не побоялися зі 
зброєю в руках стати на захист 
Батьківщини.

— Другим етапом цієї роботи 
стало виготовлення комплекту 
листівок з портретами героїв 
для створення куточків слави 
у школах, бібліотеках, адмінбу-
динках сільських рад, бюджет-
них установах, — розповів го-

лова ОДА Володимир Гунчик. 
— А третім — створення ка-
лендаря із зображеннями во-
линських захисників донецько-
го летовища. Останній, до речі, 
меценати краю майже повністю 
розкупили на організова-
ному обласною держав-
ною адміністрацією бла-
годійному аукціоні. 4
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ДОКУМЕНТИ

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

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

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» в рамках реалізації «Комп-
лексної (зведеної) програми підвищення безпеки енергоблоків атом-
них електростанцій» за кредитні кошти ЄБРР/Євратом проводить від-
криті міжнародні торги на закупівлю товарів і супутніх послуг за «Прин-
ципами та правилами закупівель товарів, робіт і послуг ЄБРР» (№RFP-
14301-148-GOODS-1):

№ 14301  «Модернізація систем безпеки з заміною уніфікованого 
комплексу технічних засобів (УКТЗ)» 

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

Контактні телефони ГУП КзПБ: +380 (44) 277-79-87, 
       +380 (44) 206-97-97
Е-mail: pmu@direkcy.atom.gov.ua

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» в рамках реалізації «Комп-
лексної (зведеної) програми підвищення безпеки енергоблоків атом-
них електростанцій» за кредитні кошти ЄБРР/Євратом проводить від-
криті міжнародні торги на закупівлю товарів і супутніх послуг за «Прин-
ципами та правилами закупівель товарів, робіт і послуг ЄБРР» (№RFP-
14404-164-GOODS-1):

№ 14404  «Модернізація системи управління резервних дизель-гене-
раторів»

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

Контактні телефони ГУП КзПБ: +380 (44) 277-79-87, 
      +380 (44) 206-97-97
Е-mail: pmu@direkcy.atom.gov.ua

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» в рамках реалізації «Комп-
лексної (зведеної) програми підвищення безпеки енергоблоків атом-
них електростанцій» за кредитні кошти ЄБРР/Євратом проводить від-
криті міжнародні торги на закупівлю товарів і супутніх послуг за «Прин-
ципами та правилами закупівель товарів, робіт і послуг ЄБРР» (№RFP-
14204-165-GOODS-1):

№ 14204  «Модернізація автоматичного регулятора потужності реак-
тора, розвантаження і обмеження потужності з метою при-
ведення у відповідність до вимог НТД»

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

Контактні телефони ГУП КзПБ: +380 (44) 277-79-87, 
      +380 (44) 206-97-97
Е-mail: pmu@direkcy.atom.gov.ua

Державна служба геології та надр України оголошує
Перелік

ділянок надр місцевого значення, які пропонуються для надання спеціальних дозволів на користування надрами, відпо-
відно до абзацу третього пункту 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого поста-

новою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615
№ п/п Об’єкт надрокористування Початкова ціна

продажу  
дозволу,
тис. грн

Назва об’єкта користування Вид корисної копалини Вид користування
надрами Місце розташування

1 2 3 4 5 6
1 Західна ділянка Жидачівського 

родовища
геологічне
вивчення

суглинки м. Жидачів,
Львівська обл.

4,27

2 Західна ділянка Валківського-4
родовища

геологічне
вивчення

суглинки Харківська обл.,  
Валківський р-н

19,24

Заява разом із зазначеними у додатку 1 документами щодо отримання спеціальних дозволів на користування надрами зазначених 
ділянок надр приймається від претендентів Державною службою геології та надр України за адресою: 03057, м. Київ, вул. Ежена По-
тьє, 16, кім. 325.

Останній день подання заявок 19 січня 2018 року до 16 години.
З усіх питань звертатися: 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, кім. 416.
Державна служба геології та надр України.
Контактні особи:
1. Земська Світлана Анатоліївна — тел. (044) 456-50-61 (к. 416).
2. Шевченко Оксана Григорівна — тел. (044) 456-50-61 (к. 416).

Криничанський районний суд Дніпропетровської обл. (адреса суду: 53200, Дніпропетровська обл., смт 
Кринички, вул. Виконкомівська, 17) повідомляє про те, що по цивільній справі за позовом ПАТ КБ Приват-
банк:

06.12.2017 до Соха Сергій Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 52323, Дніпропетровська обл., 
Криничанський р-н, с. Божедарівка (Щорськ), вул. Першотравнева, буд. 40) справа № 178/1193/17, суддя 
Лісняк В. В.

27.07.2017 до Губка Світлана Миколаївна (останнє відоме місце реєстрації: 52310, Дніпропетровська обл., 
Криничанський р-н, с. Аули, вул. Горького, буд.  7) справа № 178/691/17, суддя Лісняк В. В.

06.12.2017 до Смик Катерина Вікторівна (останнє відоме місце реєстрації: 52356, Дніпропетровська обл., 
Криничанський р-н, с. Лозуватка, вул. Нагорна, буд. 6) справа № 178/1187/17, суддя Лісняк В. В.

06.12.2017 до Табацька Наталія Іванівна (останнє відоме місце реєстрації: 52323, Дніпропетровська обл., 
Криничанський р-н, с. Щорськ, вул. Краснорамійська, буд.) справа № 178/1195/17, суддя Лісняк В. В.

06.12.2017 до Мхитарян Армен Грайрович (останнє відоме місце реєстрації: 52335, Дніпропетровська 
обл., Криничанський р-н, с. Єгорівка, вул. Центральна, буд. 31) справа № 178/1327/17, суддя Лісняк В. В.

було ухвалено заочне рішення, позовні вимоги задоволені повністю або частково.
Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що заочне рішення може бути переглянуто шляхом подан-

ня заяви протягом десяти днів з дня опублікування цього оголошення.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідання відповідача по 
цивільній справі № 409/2021/17 за позовом Данкєєвої Альони Юріївни до Данкєєва Віктора Вікто-
ровича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 21.12.2017 року о 15.00 год. (резервна дата на 04.01.2018 року о 
15.00 год.) у залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2. Викли-
кається відповідач — Данкєєв Віктор Вікторович, останнє місце реєстрації: вул. Надрічна, б. 6-б,  
м. Луганськ.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності за наявними доказами.
Суддя Максименко О.Ю.

Ладижинський міський суд Вінницької області викликає громадянку: Марченкову Оксану Володими-
ру для участі в судовому розгляді як відповідачку в цивільній справі за позовом Андрущак Галини Олек-
сандрівни, третя особа без самостійних вимог: виконавчий комітет Ладижинської міської ради, про за-
хист права власності шляхом визнання особи такою, що втратила право на користування житловим при-
міщенням.

Справа буде розглядатися суддею І.О. Патраманським у приміщенні Ладижинського міського суду Він-
ницької області за адресою: м. Ладижин, Вінницька область, вул. Енергетиків, 13, тел. ((04343) 6-03-66), 
27.12.2017 року о 08 год. 30 хв. 

У разі неявки відповідачки в судове засідання, справа буде розглядатися за її відсутності за наявними в 
ній доказами з постановленням заочного рішення.

Втрачений договір купівлі-продажу 
від 02.10.2015 року, реєстраційний но-
мер 3230, зареєстрований приватним 
нотаріусом Калинушко О.О. на будівлю, 
що розташована за адресою: м. Донецьк, 
вул. Артема, буд. 125, загальною пло-
щею: 1498,4 кв.м, яка належить Донцо-
вій Ірині Вікторівні, 

вважати недійсним.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 13 грудня 2017 р. № 975 
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 
від 12 липня 2017 р. № 494

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р, № 494 «Про затвердження переліку лікарських за-

собів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод (договорів) щодо закупівлі із спеціалізованими організація-
ми, які здійснюють закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 році за бюджетною програмою 2301400 
«Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» (Офіційний 
вісник України, 2017 р., № 59, ст. 1788, № 71, ст. 2169) — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 
8 листопада 2017 р. № 903, зміни, що додаються.

 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  
від 13 грудня 2017 р. № 975

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 494

1. У постановляючій частині постанови:
1) абзац другий після слів «обсягу потреби» доповнити словами «, який повинен бути зменшений на розмір прогнозо-

ваного залишку»;
2) після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Для цілей цієї постанови термін «медичний виріб» застосовується до будь-яких виробів (товарів), внесених до переліку, 

зазначеного в абзаці першому постановляючоїчастини цієї постанови.».
У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.
2. У переліку лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуються на підставі угод (договорів) щодо закупівлі із 

спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 році за бю-
джетною програмою 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів про-
грамного характеру», затвердженому зазначеною постановою:

1) доповнити перелік розділами XXXV—XXXIХ такого змісту:
«XXXV. Закупівля медикаментів для хворих на вірусні гепатити В і С
1. Закупівля медикаментів для хворих на вірусний гепатит В

Міжнародна  
непатентована назва  
лікарського засобу

Форма випуску Дозування Обсяг потреби,
100 відсотків

Кількість з урахуванням  
обсягу фінансування

Пегінтерферон ɑ-2а ампули або флакони або 
шприци або шприц-ручка 
або шприц-тюбик

180 мкг 30 114 3 221

Тенофовір таблетки, капсули, драже 300 мг 1 199 593 689 628
Ламівудин —»— 100 мг 62 852 56 472
     

2. Закупівля медикаментів для хворих на вірусний гепатит С
Рибавірин таблетки, капсули, драже 200 мг 1 857 494 271 358
Софосбувір таблетки 400 мг 175 414 62 361
Омбітасвір/ 
Парітапревір/Ритонавір

—»— 12,5 мг/ 75 мг/  
50 мг

169 377 83 860

Дасабувір —»— 250 мг 196 239 83 860
Софосбувір/Ледіпасвір —»— 400 мг/ 90 мг 515 278 170 894
Даклатасвір таблетки, капсули, драже 60 мг 154 627 52 703
Софосбувір/ Велпа-
тасвір

—»— 400 мг/ 100 мг 162 069 49 633

XXXVI. Закупівля медикаментів для лікування дорослих, хворих на муковісцидоз
Міжнародна  

непатентована назва  
лікарського засобу

Форма випуску Дозування Обсяг потреби,  
100 відсотків

Кількість з урахуванням  
обсягу фінансування

Дорназа Альфа  розчин для інгаляцій 2,5 мг/ 
2,5 мл в ампулах

43 943 14 001

Панкреатин мікрогранули в кишково-
розчинній оболонці

в одній капсулі  
25 000 ОД

17 420 4 423

Панкреатин мікросфери в кишково-
розчинній оболонці

в одній капсулі 
25 000 ОД

12 781 3 211

Панкреатин мінімікросфери в кишко-
ворозчинній оболонці

в одній капсулі 
25 000 ОД

446 621 180 230

XXXVII. Закупівля медикаментів для лікування туберкульозу
Ізоніазид таблетки, капсули, драже 300 мг 20 861 526 9 477 286
Ізоніазид —»— 100 мг 27 461 145 1 218 755
Ізоніазид пляшки, флакони,  

(сироп)
100 мг/ 

5 мл
46 070 6 961

Ізоніазид ампули, флакони, шприц 100 мг/мл 98 373 61 716
Рифампіцин таблетки, капсули, драже 150 мг 25 397 672 7 548 118
Рифабутин —»—  150 мг 140 165 51 728
Піразинамід —»—  500 мг 33 614 372 10 169 373
Етамбутол —»—  400 мг 13 350 431 166 515
Етамбутол ампули, флакони, шпри-

ци
 100 мг/ мл 97 592 41 044

Канаміцин —»—  1 000 мг 1 656 410 155 018
Протіонамід таблетки, капсули, драже  250 мг 21 099 633 2 519 415

Левофлоксацин —»—  250 мг 1 611 293 89 373
Левофлоксацин —»— 500 мг 9 090 724 716 822
Левофлоксацин ампули, флакони,  

шприци
 5 мг/мл 35 760 6 212

Моксифлоксацин таблетки, капсули, драже  400 мг 2 934 908 1 242 372
Моксифлоксацин ампули, флакони,  

шприци
 400 мг 13 061 2 118

Натрію аміносаліцилат порошок, гранули 
кишково розчинні

еквівалент 1 г аміно-
саліцилової кисло-

ти/ натрію аміносалі-
цилату

25 731 616 6 108 463

Натрію аміносаліцилат ампули, флакони,  
шприци

30 мг/мл 8 253 790

Циклосерин таблетки, капсули, драже 250 мг 19 207 780 2 590 833
Теризидон —»— 250 мг 2 017 596 543 498
Капреоміцин ампули, флакони,  

шприци
 1 000 мг 2 983 557 1 743 694

Клофазимін таблетки, капсули, драже  100 мг 3 944 184 2 174 897
Лінезолід —»—  600 мг 3 746 243 2 747 495
Лінезолід ампули, флакони,  

шприци
2 мг/мл 21 899 8 567

Рифампіцин/
Ізоніазид

таблетки, капсули, драже 75 мг/  
50 мг

281 226 198 012

Рифампіцин/
Ізоніазид

—»— 150 мг/ 75 мг 13 010 594 4 417 510

Рифампіцин/
Ізоніазид/
Піразинамід

—»—  75 мг/ 
50 мг/ 150 мг

160 890 104 222

Рифампіцин/
Ізоніазид/
Піразинамід/
Етамбутол

—»— 150 мг/ 75 мг/ 
400 мг/ 275 мг

7 409 080 2 966 182

Амоксицилін з клаву-
лановою кислотою

таблетки 500/ 
125 мг

389 566 373 876

Амоксицилін з клаву-
лановою кислотою

порошок для розчину для 
ін’єкцій у флаконах

 1000 мг/ 200 мг 6 457 6 400

Іміпенем з циласта-
тином

порошок для інфузій у 
флаконах

500 мг/ 500 мг 385 186 365 960

Рифампіцин ампули 600 мг 98 385 91 807
Меропенем флакони 1000 мг 194 520 186 341

XXXVIII. Закупівля тестів, витратних матеріалів для діагностики тубекульозу

Назва медичного виробу Одиниця  
виміру

Обсяг потреби, 
100 відсотків

Кількість  
з урахуванням обсягу 

фінансування
Ідентифікаційний тест для ідентифікації мікобактерій туберку-
льозного комплексу BD BACTEC MGIТ 960 ТВс

тест 21 691 18 050

Витратні матеріали для проведення одного дослідження для ви-
значення мікобактерій туберкульозу на аналізаторі мікробіологіч-
ному автоматичному BD BACTEC MGIT 960

дослідження 38 979 33 801

Витратні матеріали для проведення одного дослідження для ви-
значення чутливості до препаратів першого ряду на аналізаторі 
мікробіологічному автоматичному BD BACTEC MGIT ТМ 960

—»— 22 605 17 601

Витратні матеріали для проведення одного дослідження для ви-
значення чутливості до препаратів другого ряду на аналізаторі мі-
кробіологічному автоматичному BD BACTEC MGIT TM 960

—»— 13 509 10 801

Набір штативів для транспортування п’яти пробірок BD BACTEC™ 
MGIT™ BD

набір 1 094 202

Витратні матеріали для проведення одного молекулярно-генетич-
ного дослідження для визначення мікобактерій туберкульозу та 
резистентності до рифампіцину на системі для ПЛР у реально-
му часі GeneXpert

дослідження 106 806 63 750

Діагностичні реагенти для проведення одного молекулярно-гене-
тичного дослідження для визначення мікобактерій туберкульозу 
та чутливості до препаратів першого ряду методом ПЛР на облад-
нанні для проведення лінійного зонд-аналізу

—»— 2 140 1 248

Діагностичні реагенти для проведення одного молекулярно-гене-
тичного дослідження для визначення мікобактерій туберкульозу 
та чутливості до препаратів другого ряду методом ПЛР на облад-
нанні для проведення лінійного зонд-аналізу

—»— 2 140 1 344

 XXXIХ. Закупівля медичних виробів для громадян, які страждають на ідиопатичну сімейну дистонію

Назва медичного виробу Одиниця 
виміру

Обсяг потреби,
100 відсотків

Кількість  
з урахуванням обсягу 

фінансування
Нейростимулююча система у складі: комплект електродів для глибинної 
мозкової стимуляції, подовжувач до електродів, кришка фрезового отвору, 
нейростимулятор мультипрограмований, програматор пацієнта

штука 5 5

Нейростимулююча система для операції реімплантації для глибокої 
стимуляції мозку в складі: нейростимулятор програмований, що пере-
заряджається, сумісний з уже імплантованими квадриполярними по-
довжувальними лініями і електродами (1 штука), зарядний пристрій 
для нейростимулятора (1 штука), програматор пацієнта (1 штука). Не-
йростимулятор, зарядний пристрій до нейростимулятора, програма-
тор пацієнта

—»— 3 3».
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Повістка про виклик обвинуваченої при здійсненні спеціального судового 
провадження

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської області перебуває криміналь-
не провадження № 415/3319/16-к, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань  
№ 22016130000000109 від 17.05.2016 року, стосовно Кравцової Вікторії Григорівни, 17 
грудня 1959 року народження, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 
258-3 КК України, яке здійснюється за відсутності обвинуваченої, в порядку спеціально-
го судового провадження.

Обвинувачена Кравцова Вікторія Григорівна, зареєстрована за адресою: Луганська 
область, місто Алчевськ, вул. Фрунзе, буд. 3.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський міський суд Луганської об-
ласті викликає Кравцову Вікторію Григорівну в судове засідання, яке відбудеться 16 січ-
ня 2018 року о 09.00 годині в залі судових засідань Лисичанського міського суду Лу-
ганської області за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого 
судді Старікової М. М., суддів Березіна А. Г., Калмикової Ю. О.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні спеціального судового 
провадження

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської області перебуває криміналь-
не провадження № 415/3114/16-к, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань  
№ 12015130000000038 від 19.02.2015 року, стосовно Казацького Олександра Олександрови-
ча, 7 жовтня 1982 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2  
ст. 260, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 437 КК України, яке здійснюється за відсутності обвинува-
ченого в порядку спеціального судового провадження.

Обвинувачений Казацький Олександр Олександрович, зареєстрований за адресою: Луган-
ська область, місто Сорокине (Краснодон), вул. Баумана, буд. 29.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський міський суд Луганської області ви-
кликає Казацького Олександра Олександровича в судове засідання, яке відбудеться 10 січня 
2018 року о 13.00 годині в залі судових засідань Лисичанського міського суду Луганської об-
ласті за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді 
Старікової М. М., суддів Березіна А. Г.,  Калмикова Ю. О.

Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська (адреса суду: 49006, 
Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, пр-т Пушкіна, 77-б) викликає відпо-
відача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судове за-
сідання, яке відбудеться:

22.12.2017 о 08:00 до Тищенко Андрій Леонідович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Краснопільська, буд. 6а) 
справа № 204/7158/17, суддя Черкез Д. Л.

22.12.2017 о 08:00 до Мосієнко Володимир Михайлович (останнє відоме місце 
реєстрації: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича 
(Свердлова), буд.56) справа № 204/7149/17, суддя Черкез Д. 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.

Повістка про виклик обвинуваченої при здійсненні судового засідання  
в порядку спеціального судового провадження

Обвинувачена Басова Єсенія Сергіївна, 16.11.1975 року народження, яка 
зареєстрована за адресою: Луганська область, м. Красний Луч, вул. Пирого-
ва, 5, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в під-
готовче судове засідання в порядку спеціального судового провадження, яке 
відбудеться 5 січня 2018 року о 13 годині 00 хвилин у приміщенні Біловод-
ського районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, 
смт Біловодськ, вул. Луганська, 30, для участі у підготовчому судовому засі-
данні як обвинувачена.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 
КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченої передбачені ст.ст. 139, 323 
КПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської області від 19 
травня 2017 року прийнято до провадження обвинувальний акт, вне-
сений до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за  
№ 22017130000000014 відносно Кочкіна Миколи Борисовича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК  
України.

До суду як обвинувачений викликається Кочкін Микола Борисович 
у судове засідання, яке відкладено на 22 січня 2018 року об 11 годині 
30 хвилин та відбудеться в приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення обвинувачений вважається повідо-
мленим про дату, час та місце слухання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя Ю. Ю. Цимбал

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового про-
вадження, викликає як обвинуваченого Фірсова Івана Івановича, 26.07.1959 ро-
ку народження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Стаханов, 
вул. Бурбело, 15/21, за матеріалами кримінального провадження № 425/2611/17, 
1-кп/425/393/17, на підставі обвинувального акта відносно Фірсова І. І. за ч. 1 ст. 
258-3 КК України.

Обвинуваченому Фірсову І. І. необхідно прибути до підготовчого судового засі-
дання, яке відбудеться 17 січня 2018 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Рубіжан-
ського міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається повідо-
мленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого 
справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя В. В. Козюменська

Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська 
(адреса суду: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дні-
про, проспект імені газети «Правда», 84.) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться:

22.12.2017 о 15:00 до Штепа Юрій Миколайович 
(останнє відоме місце реєстрації: 49000, Дніпропе-
тровська обл., м. Дніпро, пр. ім. газ. «Правда», буд. 
18, кв. 809, 819) справа № 202/6410/17, суддя Слю-
сар Л. П.

22.12.2017 о 15:30 до Заєць Катерина Миколаїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 49000, Дніпро-
петровська обл., м. Дніпро, вул. Ковалевської Софії, 
буд. 10, кв. 232) справа № 202/6405/17, суддя Слю-
сар Л. П.

22.12.2017 о 14:00 до Кириченко Людмила Вікто-
рівна (останнє відоме місце реєстрації: 49000, Дні-
пропетровська обл., м. Дніпро, пр. Миру, буд. 12, кв. 
230) справа № 202/6406/17, суддя Слюсар Л. П.

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.

П’ятихатський районний суд Дніпропетровської 
обл. (адреса суду: 52100, Дніпропетровська обл.,  
м. П’ятихатки, вул. Шевченка, 114) повідомляє  про 
те, що по цивільній справі за позовом ПАТ КБ При-
ватбанк:

26.07.2017 до Насадюк Алла Миронівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 52103, Дніпропетровська 
обл., м. П’ятихатки, вул. Клименка, буд. 82, кв. 4) 
справа № 190/684/17, суддя Митошоп В. М.

09.08.2017 до Власов Олександр Сергійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 52100, Дніпропе-
тровська обл., м. П’ятихатки, вул. Межова, буд. 180) 
справа № 190/725/17-ц, суддя Митошоп В. М.

19.09.2017 до Ложніков Микита Володимирович 
(останнє відоме місце реєстрації: 52100, Дніпропе-
тровська обл., м. П’ятихатки, вул. Горького, буд. 55) 
справа № 190/763/17, суддя Митошоп В. М.

було ухвалено заочне рішення, позовна вимоги за-
доволена повністю або частково

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що 
заочне рішення може бути переглянуто шляхом по-
дання заяви протягом десяти днів з дня опублікуван-
ня цього оголошення.

Баглійський районний суд м.Дніпродзержинська 
(адреса суду: 51909, Дніпропетровська обл., м. Дні-
продзержинськ, пр. Конституції, 64) викликає відпо-
відача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення 
заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

22.12.2017 о 08:30 до Телеховський Віктор Воло-
димирович (останнє відоме місце реєстрації: 51906, 
Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Меліто-
польська, буд. 8) справа № 207/2777/17, суддя Юр-
ченко І. М.

26.12.2017 о 08:00 до Кирнос Наталія Георгіївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 51909, Дніпропе-
тровська обл., м. Кам’янське, вул. Ухтомського, буд. 
30, кв. 7) справа № 207/2749/17, суддя Юрченко І. М.

22.12.2017 о 08:00 до Пішук Олена Іванівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 51911, Дніпропетровська 
обл., м. Кам’янське, вул. Кутузова, буд. 5, кв. 1) спра-
ва № 207/2764/17, суддя Юрченко І. М.

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

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

Міловський районний суд Луганської обл. (адре-
са суду: 92500, Луганська обл., смт Мілове, вул. Лу-
начарського, 124) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у 
судове засідання, яке відбудеться:

20.12.2017 о 10:30 до Великохацька Оксана Олек-
сандрівна (останнє відоме місце реєстрації: 92505, 
Луганська обл.,  Міловський р-н, с. Великоцьк, вул. 
Петровського, буд. 36) справа № 418/695/17, суддя 
Гуцол М. П.

21.12.2017 о 09:00 до Скляров Сергій Володими-
рович (останнє відоме місце реєстрації: 92540, Лу-
ганська обл., Міловський р-н, с. Новострільцівка, 
вул. Першотравнева, буд. 1) справа № 418/704/17, 
суддя Гуцол М. П.

21.12.2017 о 09:30 до Мішуровська Олена Михай-
лівна (останнє відоме місце реєстрації: 92500, Луган-
ська обл., смт Мілове, вул. Степова, буд. 1) справа  
№ 418/705/17, суддя Гуцол М. П.

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.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської 
області по кримінальній справі № 185/6217/17-к за обвину-
ваченням Філіпової Катерини Володимирівни у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, викликає об-
винувачену Філіпову Катерину Володимирівну в підготовче 
судове засідання, яке призначене на 22 грудня 2017 року о 
09.00 год., та яке буде проводитися головуючим суддею Са-
моткан Н.Г. у приміщенні Павлоградського міськрайонного 
суду за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, 
вул. Дніпровська, 135.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачена 
вважається повідомленою про дату, час та місце розгляду 
справи. У разі неявки обвинуваченої справу буде розгляну-
то за її відсутності.

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської 
області (53200, м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) викли-
кає в судове засідання як відповідачку Зайченко Вален-
тину Михайлівну, 12.03.1957 року народження, по ци-
вільній справі № 182/3624/17 за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Зайченко Валентини Михайлівни про стяг-
нення заборгованості.

Справа призначена до слухання на 25.01.2018 р. о 
14.30 год. під головуванням судді Багрової А.Г.

У разі неявки відповідачки справа буде розглянута в 
її відсутність на підставі тих доказів, які є в матеріалах 
справи.

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської 
області (53200, м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) викли-
кає в судове засідання як відповідачів: Щербака Івана 
Івановича, 26.09.1964 року народження, Щербак Світ-
лану Іванівну, 01.06.1968 року народження, по цивіль-
ній справі № 182/2466/17 за позовом Державної іпотеч-
ної установи до Щербака Івана Івановича, Щербак Світла-
ни Іванівни про стягнення заборгованості за договором 
про іпотечний кредит та інфляційних втрат. Справа при-
значена до слухання на 16.01.2018 р. о 15.00 год. під го-
ловуванням судді Багрової А.Г.

У разі неявки відповідачів справа буде розглянута в їх-
ню відсутність на підставі тих доказів, які є матеріалах 
справи.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської 
області по кримінальній справі № 185/10195/16-к за обвину-
ваченням Колоса Володимира Анатолійовича у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, викликає об-
винуваченого Колоса Володимира Анатолійовича в підготов-
че судове засідання, яке призначене на 29 грудня 2017 ро-
ку о 09.00 год., та яке буде проводитися головуючим суд-
дею Самоткан Н.Г. у приміщенні Павлоградського міськра-
йонного суду за адресою: Дніпропетровська область, м. Пав-
лоград, вул. Дніпровська, 135.

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

Свідоцтво про право власності на нежитлове при-
міщення, на 1-му поверсі житлового будинку літ. А-5, 
загальною площею 56,9 м2., від 21.03.2013р., індек-
сний номер 1448070, яке знаходиться за адресою: 
м. Донецьк, вул. Щорса, буд. 81, номер бланку САЕ 
721037, видане Реєстраційною службою Вороши-
ловського районного управління юстиції у місті До-
нецьку, державним реєстратором О.С. Стукаленко,  
на ім’я Смирнова (Ситник) Ліліана Дмитрівна, 

вважати недійсним в зв’язку з втратою.

Богуславський районний суд Київської області викли-
кає Пушкарьова Олександра Павловича (останнє відоме 
місце проживання: с. Біївці Богуславського району Ки-
ївської області) як відповідача в судове засідання в ци-
вільній справі № 358/1300/17 за позовом Польської Оль-
ги Володимирівни до Пушкарьова Олександра Павлови-
ча про стягнення аліментів на утримання дитини.

Судове засідання відбудеться 22 грудня 2017 року о 
12 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Київ-
ська область, м. Богуслав, вул. І.Франка, 29а.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки справу буде 
розглянуто за вашої відсутності. Відповідач зобов’язаний 
повідомити суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя М.Б. Тітов

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області по кримінальній справі № 185/11117/15-к 
за обвинуваченням Чачуа Інги Заурівни у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, викликає 
обвинувачену Чачуа Інгу Заурівну в підготовче судове за-
сідання, яке призначене на 28 грудня 2017 року о 09.00 
год., та яке буде проводитися головуючим суддею Само-
ткан Н.Г. у приміщенні Павлоградського міськрайонного 
суду за адресою: Дніпропетровська область, м. Павло-
град, вул. Дніпровська, 135.

Після опублікування оголошення в пресі обвинуваче-
на вважається повідомленою про дату, час та місце роз-
гляду справи. У разі неявки обвинуваченої справу буде 
розглянуто за її відсутності.

Лисянський районний суд Черкаської обл. (адреса су-
ду: 19300, Черкаська обл., смт Лисянка, вул. Кірова, 4) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться   
22.12.2017 о 10:00 до Волинець Інна Іванівна (останнє відо-
ме місце реєстрації: 19315, Черкаська обл., Лисянський р-н, 
с. Семенівка, вул. Слави, буд. 45) справа № 700/703/17, суд-
дя Добриднюк Н. О.

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

Глобинський районний суд Полтавської обл. (адреса су-
ду: 39000, Полтавська обл., м. Глобине, вул. Леніна, 149) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеть-
ся   22.12.2017 о 09:30 до Дужик Максим Юрійович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 39097, Полтавська обл., Гло-
бинський р-н, с. Погреби, вул. Молодіжна, буд. 23) справа  
№ 527/2542/17, суддя Марущак Р. М.

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

Томаківський районний суд Дніпропетровської облас-
ті (адреса суду: 53500, Дніпропетровська обл., смт Томаків-
ка, вул. Леніна, 28) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
Приватбанк про стягнення заборгованості у судове засідан-
ня, яке відбудеться  22.12.2017 о 08:20 до Улевський Олек-
сій Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 53550, 
Дніпропетровська обл., Томаківський р-н, с. Новоукраїнка, 
вул. Леніна, буд. 14) справа № 195/1702/17, суддя Скрип-
ченко Д. М.

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

Рівненський міський суд Рівненської обл. (адреса суду: 
33028, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Шкільна, 1) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеть-
ся 22.12.2017 о 12:00 до Червінська Олександра Володи-
мирівна (останнє відоме місце реєстрації: 33027, Рівнен-
ська обл., м. Рівне, вул. Київська, буд.81, кв. 85) справа  
№ 569/14897/17, суддя Кучина Н. Г.

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

Петропавлівський районний суд Дніпропетровської 
обл. (адреса суду: 52700, Дніпропетровська обл., смт Пе-
тропавлівка, вул. Радянська, 74а) повідомляє  про те, що   
по цивільній справі за позовом ПАТ КБ Приватбанк:

25.10.2017 до Головко Володимир Сергійович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 52700, Дніпропетровська 
обл., Петропавлівський р-н, с. Дмитрівка, вул. Станцій-
на, буд. 60) справа № 188/1272/17, суддя Курочкіна О. М.

було ухвалено заочне рішення, позовна вимоги задо-
волена повністю або частково

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що за-
очне рішення може бути переглянуто шляхом подання 
заяви протягом десяти днів з дня опублікування цього 
оголошення.

Брусилівський районний суд Житомирської обл. (адреса 
суду: 12601, Житомирська обл., смт Брусилів, вул. Лермон-
това, 41/6) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приват-
банк про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться 22.12.2017 об 11:00 до Фурманчук Василь Пе-
трович (останнє відоме місце реєстрації: 12625, Житомир-
ська обл., Брусилівський р-н, с. Осівці) справа № 275/878/17, 
суддя Данилюк О. 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.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської обл. 
(адреса суду: 55200, Миколаївська обл., м. Первомайськ, 
вул. К.Маркса, 18) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
Приватбанк про стягнення заборгованості у судове засідан-
ня, яке відбудеться  22.12.2017 о 10:30 до Коваленко Вале-
рій Васильович (останнє відоме місце реєстрації: 55225, Ми-
колаївська обл., Первомайський р-н, с. Грушівка, -) справа  
№ 484/2945/17, суддя Паньков Д. А.

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

Славутицький міський суд Київської області (адреса су-
ду: 07100, Київська обл., м. Славутич, Ленінградський квар-
тал, 3-а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приват-
банк про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться 20.12.2017 о 09:00 до Фатков Андрій Вікторо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 07103, Київська обл., 
м. Славутич, вул. Добрининська, буд. 11, кв. 22) справа  
№ 377/810/17, суддя Теремецька Н. Ф.

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.

Фрунзенський районний суд м. Харкова (адреса суду: 
61099, Харківська обл., м. Харків, вул. Б.Хмельницького, 
32/38) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приват-
банк про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться  20.12.2017 о 10:50 до Захарченко Ірина Олек-
сіївна (останнє відоме місце реєстрації: 61091, Харків-
ська обл., м. Харків, пр. Стадіонний, буд. 2/4, кв. 23) справа  
№ 645/3678/17, суддя Бабкова Т. 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.
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Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

Мірутенко Володимир Михайлович, 06.09.1967 р.н., який 
проживає за адресою: Донецька область, м. Новогродів-
ка, вул. Мічуріна, буд. 16, кв. 65, в порядку ч. 8 ст. 135 КПК 
України, ст. 297-5, ч. 3 ст. 323 КПК України, викликається 
31.01.2018 р. о 13.00 год. до Красноармійського міськрайон-
ного суду Донецької області (адреса розташування: Доне-
цька обл., м. Покровськ, вул. Європейська, 20, зал № 10), для 
прийняття участі в судовому засіданні в статусі обвинуваче-
ного в кримінальному провадженні № 22014050000000466 
від 13.12.2014 р. за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 258-3,  
ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 263 КК України. З моменту опублікуван-
ня повістки про виклик, обвинувачений вважається належ-
ним чином повідомлений з її змістом. Додатково повідомля-
ється, що процесуальні документи, що підлягають вручен-
ню обвинуваченому надсилаються адвокату Таушан Дмитру 
Андрійовичу, який здійснює захист у кримінальному прова-
дженню за рахунок держави.

Колегія суддів: Клікунова А. С., Карабан І. І., Стоілова Т. В.

Новогродівський міський суд Донецької області 
(85483, Донецька область, м. Новогродівка, вул. Риноч-
на, 110) розглядає цивільну справу за позовом Скрипни-
ка Сергія Ігоревича до Шашкова Дмитра Олександрови-
ча, Приватного акціонерного товариства Страхова Ком-
панія «Україна» про відшкодування матеріальної шкоди 
завданою дорожньо-транспортною пригодою.

Відповідач у справі: Приватне акціонерне товариство 
Страхова Компанія «Україна» (місцезнаходження юри-
дичної особи: 02140, м. Київ, Дарницький район, вул. Ре-
вуцького, буд. 42-г) викликається на 12.01.2018 року о 
13 год. 00 хв. до суду, для участі у розгляді справи.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення 
щодо позову. У випадку неприбуття відповідач повинен 
повідомити суд про причини неявки, в іншому випадку 
справу буде розглянуто в його відсутність на підставі на-
явних у ній даних чи доказів.

Суддя Грідяєва М. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85104, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломо-
носова, 157) розглядає цивільну справу за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства «Державний ощад-
ний банк України» в особі філії — Донецьке обласне 
управління AT «Ощадбанк» до Сумятіної Катерини Ігорів-
ни про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром. Відповідачка у справі — Сумятіна Катерина Ігорів-
на, 06.03.1987 р.н., останнє відоме місце реєстрації: До-
нецька область, м. Макіївка, кв-л Залізничний, буд. 18,  
кв. 89, викликається до суду на 4 січня 2018 року о 15 
годині 30 хвилин, каб. № 14, для участі у розгляді спра-
ви по суті.

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

Суддя О. В. Бєлостоцька

Дзержинський міський суд Донецької області (розта-
шований за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4)  
розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням 
Свинцицького Сергія Вікторовича, 21.02.1985 року наро-
дження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Обвинувачений Свинцицький С. В., 21.02.1985 ро-
ку народження (проживав без реєстрації за адресою: Жито-
мирська обл., Володарськ-Волинський район, смт Нова Бо-
рова, вул. Шевченка, 13-А), викликається на 18.01.2018 року 
о 10.00 год. до суду, каб. № 10, для участі у розгляді справи 
по суті, головуючий суддя Челюбєєв Є. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), 
який переховується від органів слідства та суду з метою ухи-
лення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове 
провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжна-
родний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження, обвинувачений вважається належним чином озна-
йомленим з її змістом.

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

ганської області перебуває кримінальне проваджен-
ня № 426/12162/16-к стосовно Когута Андрія Івано-
вича, 07.06.1960 року народження, обвинуваченого 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Обвинувачений Когут А. І., зареєстрований 
за адресою: м. Луганськ, вул. Коцюбинського, 6/76.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Ко-
гута Андрія Івановича в судове засідання, яке відбу-
деться 18 січня 2018 року о 12.00 год. у залі Сватів-
ського районного суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів  
у складі: головуючий суддя Скрипник С. М., судді  
Половинка В. О., Попова О. М.

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

ганської області перебуває кримінальне проваджен-
ня № 426/1375/16-к стосовно Улезька Володими-
ра Івановича, 01.01.1959 року народження, обви-
нуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Улезько В. І., 
зареєстрований за адресою: м. Луганськ, вул. Ленін-
градська, 50.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає 
Улезька Володимира Івановича в судове засідання, 
яке відбудеться 18 січня 2018 року о 10.00 год. у за-
лі Сватівського районного суду Луганської області за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів  
у складі: головуючий суддя Скрипник C. M., судді  
Попова О. М., Юрченко С. О.

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

ганської області перебуває кримінальне проваджен-
ня № 426/7653/17 стосовно Булишева Романа Вале-
рійовича, 15.06.1977 року народження, обвинувачено-
го у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Обвинувачений Булишев Р. В., зареєстрова-
ний за адресою: м. Луганськ, вул. Московська, буд. 
13, кв. 25.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України. Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Бу-
лишева Романа Валерійовича в судове засідання, яке 
відбудеться 18 січня 2018 року об 11.00 год. у залі 
Сватівського районного суду Луганської області за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів  
у складі: головуючий суддя Скрипник С. М., судді  
Половинка В. О., Попова О. М.

Повістка про виклик до суду обвинуваченого
В провадженні Лисичанського міського суду Луганської об-

ласті перебуває кримінальне провадження № 1-кп/415/575/17, 
внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань  
№ 22016060000000007, від 19 січня 2017 року, стосовно Остапен-
ка Вадима Валерійовича, 18.09.1990 року народження, обвинува-
ченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 
КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслі-
дування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України.

Обвинувачений Остапенко Вадим Валерійович, зареєстрований 
за адресою: Житомирська область, Радомишльський район, смт 
Городок, вул. Поштова, 14.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України, Лисичанський місь-
кий суд Луганської області викликає Остапенка Вадима Валерійо-
вича в судовий розгляд, який здійснюється в порядку спеціально-
го судового провадження та відбудеться 12 січня 2018 року о 10 
годині 00 хвилин у залі судових засідань Лисичанського міського 
суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Лиси-
чанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядається колегією суддів у 
складі: головуючого судді Березіна А. Г., суддів Старікової М. М., 
Луньової Д. Ю.

В провадженні Красноармійського міськрайонного суду 
Донецької області (85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 
20) знаходиться кримінальне провадження відносно обвину-
ваченого Гаврилюка Євгена Олександровича у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Ухвалою Красноармійського міськрайонного суду Доне-
цької області від 7 вересня 2017 року справу було призна-
чено до судового розгляду на підставі обвинувального ак-
та у кримінальному провадженні відносно обвинуваченого 
Гаврилюка Євгена Олександровича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни, яке проводиться в порядку спеціального судового про-
вадження.

Обвинувачений Гаврилюк Є. О., останнє відоме місце про-
живання: Донецька область, м. Донецьк, вулиця Просвіти, 
37, викликається 18 січня 2018 р. о 09 годині 30 хвилин до 
суду, каб. № 12, для участі в судовому засіданні.

Суддя І. І. Карабан

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріу-
поля Донецької області (87555, м. Маріуполь, пр. Мета-
лургів, 31) знаходиться цивільна справа за позовом Упо-
вноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізич-
них осіб ліквідацію Публічного акціонерного товариства 
«Всеукраїнський Акціонерний Банк» Славкіної Марини 
Анатоліївни до Савченка Романа Анатолійовича, Савчен-
ка Анатолія Михайловича про стягнення заборгованості 
за кредитним договором.

Савченко Роман Анатолійович, зареєстрований за 
адресою: м. Маріуполь, вул. Торгова, буд. 50, кв. 4, ви-
кликається для участі у розгляді справи, який відбудеть-
ся 26.12.2017 р. о 08.00 год.,

Савченко Анатолій Михайлович, зареєстрований за 
адресою: м. Маріуполь, вул. Торгова, буд. 50, кв. 4, ви-
кликається для участі у розгляді справи, який відбудеть-
ся 26.12.2017 р. о 08.00 год.

Суддя Скрипниченко Т. І.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу про відновлення втраченого прова-
дження за заявою ПАТ «УкрСиббанк» до:

відповідач Литвинчук В’ячеслав Степанович, останнє 
місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Гор-
лівка, пр. Перемоги, буд. 162, кв. 203, викликається 28 
грудня 2017 року о 16 год. 00 хв. до суду для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачка: Литвинчук Інеса Анатоліївна, останнє 
місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Гор-
лівка, пр. Перемоги, буд. 162, кв. 10, викликається 28 
грудня 2017 року о 16 год. 00 хв. до суду для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповіда-
чі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута в їхню відсутність.

Суддя Кузнецов Р. В.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає 
цивільну справу про визнання осіб такими, що втратили пра-
во користування житловим приміщенням, за позовом Шару-
на Григорія Андрійовича до: відповідача Шарун Микола Гри-
горович, останнє відоме місце реєстрації: м. Слов’янськ До-
нецької області, вул. Демократична, буд. 17, викликається 27 
грудня 2017 року о 15 год. 00 хв. до суду для участі у розгля-
ді справи по суті.

Відповідач: Шарун Андрій Григорович, останнє відоме 
місце реєстрації: м. Слов’янськ Донецької області, вул. Де-
мократична, буд. 17, викликається 27 грудня 2017 року о 15 
год. 00 хв. до суду, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі 
повин ні повідомити суд про причини неявки, інакше справа 
буде розглянута в їхню відсутність.

Суддя Кузнецов Р. В.

Ватутінський міський суд Черкаської області викликає: 
Зіменка Антона Олеговича, 29.06.1994 року народження, 
Зіменка Ігоря Миколайовича, 22.05.1964 року народження, 
Зіменка Олега Миколайовича, 28.06.1969 року народжен-
ня, Зіменко Людмилу Олександрівну, 02.06.1973 року на-
родження, Зіменка Сергія Миколайовича, 24.04.1971 ро-
ку народження, зареєстрованих за адресою: вул. Залізняка, 
31, м. Ватутіне Черкаської області, як відповідачів по спра-
ві №690/389/17 за позовом Лавріченко І. О. про позбавлення 
права користування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 26 грудня 2017 року о 10 
год. 45 хв. у м. Ватутіне Черкаської області, вул. Будівельна, 1.  
У разі неявки відповідачів у судове засідання, оголошення 
вважається належним повідомленням і по справі буде вине-
сено заочне рішення.

У разі неявки в судове засідання з поважної причини від-
повідачі зобов’язані повідомити суд про неявку та її причини.

Суддя В. С. Линдюк

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Ми-
ру, 5) розглядає цивільну справу №2/219/11577/17 
за позовом  Сиренко Олени Григорівни до Мєшкова 
Геннадія Миколайовича про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі: Мєшков Геннадій Миколайо-
вич, який зареєстрований та проживає за адресою: 
Донецька область, м. Жданівка, квартал 1, буд. 5,  
кв. 82, викликається в судове засідання, яке відбу-
деться 18 січня 2018 року о 09 год. 15 хв.

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

Суддя Любчик О. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу №2/219/13671/17 за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства «Державний ощадний 
банк України» в особі філії — Донецьке обласне управ-
ління AT «Ощадбанки до Надолинського Євгена Олексан-
дровича про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

Відповідач по справі: Надолинський Євген Олексан-
дрович, який зареєстрований та проживає за адресою: 
Донецька область, м. Вуглегірськ, вул. Постишева, буд. 
21, кв. 9, викликається в судове засідання, яке відбудеть-
ся 15 січня 2018 року о 08 год. 00 хв.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповіда-
ча, він повинен повідомити суд про причину неявки, інак-
ше справа буде розглянута в його відсутність.

Суддя Любчик О. В.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Димитровський міський суд Донецької області повідо-

мляє, що в суд викликається обвинувачений Васильєв Ан-
дрій Юрійович, 17.08.1977 р.н., 3 січня 2018 року на 13.00 
год. за адресою: м. Мирноград Донецької області, вул. Цен-
тральна, 73, для участі у підготовчому судовому засіданні з 
розгляду кримінального провадження за обвинуваченням 
Васильєва А. Ю. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Також, суд повідомляє, що 7 грудня 2017 року Димитров-
ським міським судом Донецької області постановлено ухва-
лу про здійснення кримінального провадження за обвинува-
ченням Васильєва Андрія Юрійовича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК Укра-
їни, в порядку спеціального судового провадження.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Суддя О. А. Рибкін

Автопідприємство Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України
оголошує аукціон з продажу на товарній біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» (м. Київ) державного майна

Лот
№

Марка, модель  
транспортного засобу

Інв.
номер

Державний номер-
ний знак Рік випуску Свідоцтво про реєстрацію Номер шасі Об’єм двигуна, 

куб. см.
Тип

кузова Колір Марка палива Пробіг,
км

Початкова  вартість продажу, 
грн. (без урахування ПДВ)

1 ГАЗ 14 2005 АА3321КА 1986 СХО №172834 109411/4403G
37986 000862 5526 легковий лімузин-В чорний А95 99 889 1 103 370,00

2 ГАЗ 14 2014 АА3345КА 1982 СХО №190936 029328/4403G
31982 000305 5526 легковий лімузин-В чорний А95 229 888 1 102 210,00

3 ГАЗ 14 1775 АА3338КА 1982 СХО №190852 066234/4403G
29482 000285 5700 легковий лімузин-В чорний А95 110 241 1 051 160,00

4 MERCEDES-BENZ S600 2399 АА3301КА 1996 СХО №172711 WDB1400571A307144 5987 легковий седан-В сірий А98 471 428 173 464,00
5 MERCEDES-BENZ S600 2410 АА3307КА 1996 ЯНВ №202132 WDB1400571A276535 5987 легковий седан сірий А98 225 976 187 665,00
6 MERCEDES-BENZ E320 2506 АА3312КА 1998 КІС №873924 WDB2100651A615228 3199 легковий седан чорний А95 1 031 689 141 463,00
7 MERCEDES-BENZ E200 2597 АА3377КА 2002 КІС №873925 WDB2100481B499427 1998 легковий седан чорний А95 409 402 156 670,00

8 FORD ECONOLINE 2326 АА3347КА 1994 КІС №873641 1FDEE14H4RHB11612 4700 легковий,
кузови інших ТЗ білий А95 90 887 203 023,00

9 УАЗ 3741 2628 АА3360КІ 2002 КІС №905597 XTT37410220036652 157480 
37410020223606 2445 вантажний фургон сірий А92 54 583 39 093,00

10 ГАЗ 2705 2764 АА3311КІ 2008 ААС №618569 27050080403517 
X9627050080627498 2464 вантажний малотоннажний ванта-

жопасажирський білий А95 100 794 68 771,00

11 TOYOTA LAND CRUISER 2417 АА3348КА 1996 СХО №172686 JT111PJ8007007582 4164 легковий універсал-В зелений дизельне 562 576 163 111,00
12 SKODA OCTAVIA 2737 АА3322ІІ 2006 ААС №050214 TMBDK41U37B009925 1595 легковий комбі сірий А95 146 663 154 896,00
13 VOLKSWAGEN PASSAT 2710 АА3395КІ 2004 КХС №787926 WVWZZZ3BZ5P032471 1781 легковий седан сірий А95 430 749 136 014,00
14 УАЗ 8109 2060 АА2283ХХ 1988 ХАС №736124 018898/4403G І00188 - причіп платформа зелений - - 7 331,00

15 ГАЗ 3307 2204 0497КИБ 1991 КІС №444170 111037/4403G
ХТН330700М1448938 4250 фургон ізотермічний-С синій А92 280 805 27 994,00

16 ЗИЛ 432932 2730 АА3362КІ 2004 ААС №475398 43293040036321
43293243480103 4750 вантажний самоскид сірий дизельне 22 859 371 028,00

 
Місцезнаходження майна: м. Київ, вул. Некрасівька, 7.

Гарантійний внесок 10% (десять відсотків) від початкової вартості продажу кожного лота, без ПДВ.
Реєстраційний внесок за подання заяви про участь в аукціоні – 17,00 грн. (сімнадцять гривень 00 копійок), без ПДВ.
Умови продажу:
1. Кожний учасник аукціону укладає договір з товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» про умови участі в аукціоні та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити біржі винагороду за проведення аукціону (шляхом вирахування суми винагороди із гаран-

тійного внеску переможця аукціону).
2. Реєстраційні та гарантійні внески вносяться на поточний рахунок товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» №26006562666800 у АТ «УкрСиббанк» у м. Києві, МФО: 351005, код ЄДРПОУ: 32069037. Призначення платежу:
- реєстраційний внесок (ПІБ та ідентифікаційний номер покупця), без ПДВ;
- гарантійний внесок по лоту №_ (ПІБ та ідентифікаційний номер покупця), без ПДВ.
3. Покупець – переможець аукціону по кожному лоту сплачує Автопідприємству ГФД СКМУ вартість придбаного майна з урахуванням ПДВ.
4. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України (гривня).
5. Крок аукціону – 10% (десять відсотків) від початкової вартості продажу лота.
6. Усі витрати, пов’язані з оцінкою автотранспортного засобу, оформленням договору купівлі-продажу, витрати щодо зняття з обліку автотранспортного засобу у відповідних органах Міністерства внутрішніх справ України покладаються на покупця – переможця аукціону.
Ознайомитись з майном можна за місцем знаходження майна, в робочі дні з 09.00 до 16.00, попередньо записавшись на огляд за телефоном (044) 482-07-42. Перепусткою для ознайомлення з майном є паспорт.
Аукціон відбудеться 16 січня 2018 року об 11.00 у приміщені Київської торгово-промислової палати за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 55, конференц-зал.
Прийом заяв на участь в аукціоні буде проводитись, починаючи з дати публікації цього оголошення в робочі дні з 09.00 до 17.00 (у п’ятницю та передсвяткові дні – до 16.00) за адресою: 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул. Воровського), 51, офіс 11, тел./факс: (044) 482-07-42.
Кінцевий термін прийому заяв (за три робочих дні до початку аукціону) — 10 січня 2018 року, 17.00.
Бажаючим придбати майно звертатися до служби з організації аукціону: 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул. Воровського), буд. 51, офіс 11, тел./факс: (044) 482-07-42.
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ОГОЛОШЕННЯ

Слов’янський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) роз-
глядає цивільну справу про стягнення аліментів за позо-
вом Ткаченко Наталії Миколаївни до відповідача Ткачен-
ка Руслана Миколайовича, останнє місце реєстрації та 
проживання: с. Мирне, Слов’янський район, вул. Ювілей-
на, буд. 46, кв. 25, викликається 27 грудня 2017 року о 16 
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 в його відсутність.

Суддя Кузнецов Р. В.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) роз-
глядає цивільну справу про стягнення заборгованості 
за позовом ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» до відповідача Баку-
на Євгена Віталійовича, останнє відоме місце реєстрації:  
м. Слов’янськ Донецької області, пр. Лермонтова, буд. 
30, викликається 27 грудня 2017 року о 14 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 в його відсутність.

Суддя Кузнецов Р. В.

В провадженні Жовтневого районного суду м. Ма-
ріуполя Донецької області (87555, м. Маріуполь, пр. 
Металургів, 31) знаходиться цивільна справа за по-
зовом Яльчишиної Олени Олександрівни до Яльчи-
шиної Альони Олександрівни про визнання особи та-
кою, що втратила право користування жилим примі-
щенням.

Яльчишина Альона Олександрівна, зареєстрова-
на за адресою: вул. Сонячна, буд. 9, кв. 51, виклика-
ється для участі у розгляді справи, який відбудеться 
17.01.2018 р. о 09.00 год.

Суддя Скрипниченко Т. І.

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банко-
ва, буд. 39 «А») розглядає кримінальне провадження за 
обвинуваченням Некрасова Дмитра Михайловича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 408 КК України.

Обвинувачений Некрасов Дмитро Михайлович, 
10.01.1989 р.н., останнє місце реєстрації якого: Донецька 
область, м. Іловайськ, вул. Зелена, 8, кв. 10, викликаєть-
ся на 17.01.2018 року о 10.00 год. до Добропільського 
міськрайонного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді 
кримінального провадження.

Суддя Хоменко Д. Є.

Краматорський міський суд Донецької області (84300, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільну справу про розірвання шлюбу за позовом Крот 
Наталії Олександрівни до Крота Ігоря Антоновича, який 
зареєстрований: квартал Сєвєрний, буд. 20, кв. 10,  
м. Макіївка Донецької області, і викликається на 
28.12.2017 року о 10.00 годині та на 10.01.2018 року 
о 10.00 годині до суду, кабінет № 8, третій поверх, 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 в його відсутність.

Суддя Заборський В. О.

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банко-
ва, буд. 39А) розглядає кримінальне провадження (справа  
№ 242/478/17) за обвинуваченням Єрьоміна Дмитра Олек-
сандровича, 15 червня 1975 року народження, у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-
3 КК України.

Обвинувачений Єрьомін Дмитро Олександрович, 15 черв-
ня 1975 року народження, мешкає за останньою відомою 
адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. 48-й квартал, 
б. 1, кв. 3, викликається на 22 січня 2018 року о 15 год. 00 хв. 
до Добропільського міськрайонного суду Донецької області, 
кабінет №16, для участі у судовому засіданні по зазначеному 
кримінальному провадженню. 

Головуючий суддя Корнєєва В. В.

Красноармійським міськрайонним судом Доне-
цької області здійснюється спеціальне судове прова-
дження за кримінальним провадженням щодо Они-
щенка Івана Олександровича, обвинуваченого за ч. 1 
ст. 258-3 КК України, судовий розгляд якого відкла-
дено на 11.00 год. 29 січня 2018 року.

Обвинуваченому Онищенку Івану Олександровичу 
необхідно з’явитись до зали судового засідання № 6 
Красноармійського міськрайонного суду Донецької 
області за адресою: 85302, Донецька область, м. По-
кровськ, вул. Європейська, 20, на 11.00 год. 29 січня 
2018 року та на 09.00 год. 9 лютого 2018 року.

Суддя Стоілова Т. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну спра-
ву за позовною заявою ТОВ «Бахмут-Енергія» до Сєліванова 
Миколи Анатолійовича про стягнення заборгованості.

Відповідач Сєліванов Микола Анатолійович (останнє відо-
ме суду місце реєстрації за адресою: 84500, Донецька об-
ласть, м. Бахмут, вул. Ювілейна, 67/107) викликається на 11 
січня 2018 року о 09.00 годині до суду, каб. 204, для участі в 
розгляді справи по суті.

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

Суддя Медінцева Н. М.

Краматорський міський суд Донецької області розгля-
дає кримінальне провадження № 234/19177/15-к (прова-
дження №1-кп/234/439/17) за обвинуваченням відносно 
Лакомова Дмитра Вікторовича, за ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни. 

Викликається обвинувачений Лакомов Дмитро Вікто-
рович, 13.03.1977 року народження, який зареєстрова-
ний у квартирі 23 будинку 56 по вул. Леніна у м. Макіївка 
Донецької області, на 22 січня 2018 року о 14.00 годині, 
для участі в судовому засіданні, яке відбудеться в примі-
щенні Краматорського міського суду Донецької області 
за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ма-
яковського, 21, каб. № 18.

Суддя Карпенко О. М.

В провадженні Жовтневого районного суду м. Ма-
ріуполя Донецької області (87555, м. Маріуполь, пр. 
Металургів, 31) знаходиться цивільна справа за по-
зовом Янчинської Лілії Сергіївни до Овасапяна Арме-
на Арамаісовича про позбавлення батьківських прав, 
призначення піклувальником та стягнення аліментів.

Овасапян Армен Арамаісович, зареєстрований за 
адресою: м. Маріуполь, провулок Банний, 5, викли-
кається для участі у розгляді справи, що відбудеться 
26.12.2017 р. о 09.30 год.

Суддя Скрипниченко Т. І.

Краматорський міський суд Донецької області розгля-
дає цивільну справу № 234/17706/17 за позовом Мошнен-
ко Оксани Іванівни до Мошненка Юрія Олексійовича про ви-
знання особи такою, що втратила право користування жит-
ловим приміщенням.

Викликається відповідач Мошненко Юрій Олексійович на 
27.12.2017 року о 09.00 годині, для участі в судовому засі-
данні, яке відбудеться в приміщенні Краматорського місь-
кого суду Донецької області за адресою: Донецька область,  
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21, каб. № 23/3.

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

Суддя Ю. О. Сухоручко

Новогродівський міський суд Донецької області (85483, 
Донецька область, м. Новогродівка, вул. Риночна, 110) роз-
глядає цивільну справу за позовом Лях-Овдієнко Юлії Бо-
рисівни до Овдієнка Сергія Володимировича про розірван-
ня шлюбу.

Відповідач у справі Овдієнко Сергій Володимирович 
(мешкає за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, 
вул. Артема, буд. 24, кв. 141) викликається на 09.01.2018 ро-
ку о 09 год. 30 хв. до суду, для участі у розгляді справи.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову. У випадку неприбуття відповідач повинен повідоми-
ти суд про причини неявки, в іншому випадку справу буде 
розглянуто в його відсутність на підставі наявних у ній да-
них чи доказів.

Суддя Грідяєва М. В.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-

ті повідомляє, що 26 жовтня 2017 року розглянуто 

цивільну справу № 409/1194/17 за позовною заявою 

ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі фі-

лії — Луганського обласного управління AT «Ощад-

банк» до Єфремова Андрія Валерійовича та Куліко-

вої Тетяни Юріївни про стягнення заборгованості та 

винесено заочне рішення про задоволення позову.

Суддя Третяк О. Г.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
в судове засідання Буток Олександра Віталійовича як 
відповідача по цивільній справі за позовом Приват-
ного акціонерного товариства «Просто-страхування» 
до Буток Олександра Віталійовича про відшкодуван-
ня шкоди, яке відбудеться 26.02.2018 р. об 11.00 год. 
за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 4-й по-
верх, каб. 408. Явка до суду обов’язкова. У разі неяв-
ки справа буде розглядатися за наявними в ній до-
казами.

Суддя Піхур О. В.

Приморський районний суд Запорізької області викли-
кає в судове засідання на 29 грудня 2017 року о 08.00 годи-
ні (резервна дата 9 січня 2018 року о 16.00 годині) за адре-
сою: Запорізька область, м. Приморськ, вул. Соборна, 84, як 
заінтересовану особу Корюка Олексія Івановича по цивіль-
ній справі №326/1497/17 за заявою Публічного акціонерно-
го товариства «Перший Український Міжнародний Банк» 
про відновлення втраченого судового провадження, за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Перший Україн-
ський Міжнародний Банк» до Корюка Олексія Івановича про 
стягнення заборгованості за кредитним договором та додат-
ковою угодою.

У разі неявки заінтересованої особи в судове засідання на 
вказані дату та час, справу буде розглянуто за її відсутності.

Суддя О. М. Чапланова

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Ми-
ру, 5) розглядає цивільну справу за позовною зая-
вою Захряпи Оксани Миколаївни до Захряпи Андрія 
Станіславовича про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі Захряпа Андрій Станіславо-
вич, який зареєстрований та проживає за адресою: 
Донецька область, м. Горлівка, вул. Поля Робсона, 
буд. 18, кв. 23, викликається в судове засідання, яке 
відбудеться 16 січня 2018 року о 08 год. 30 хв.

У випадку неприбуття відповідача, він повинен по-
відомити суд про причину неявки.

Суддя Любчик О. В.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті повідомляє, що 2 листопада 2017 року розгля-
нуто цивільну справу №409/1231/17 за позовом ПАТ 
«Державний ощадний банк України» в особі філії — 
Луганського обласного управління AT «Ощадбанк» 
до Бондаренка Дмитра Віталійовича та Бондаренко 
Крістіни Вікторівни про стягнення заборгованості та 
винесено заочне рішення про задоволення позову в 
повному обсязі.

Суддя Третяк О. Г.

В провадженні Бориспільського міськрайонно-
го суду перебуває цивільна справа №359/1481/17 за 
позовом Приватного акціонерного товариства «ПРО-
СТО-страхування» до Бойка Юрія Івановича про від-
шкодування шкоди в порядку регресу.

У зв’язку з цим, суд викликає відповідача Бойка 
Юрія Івановича в судове засідання. Розгляд вище-
зазначеної справи відбудеться о 08 годині 30 хвилин 
12 січня 2018 року за адресою: м. Бориспіль, вул. Ге-
роїв Небесної Сотні, 10, каб. №7.

Суддя Борець Є. О.

Ємільчинський районний суд Житомирської об-
ласті викликає відповідача Поліщука Рауфа Афіг 
огли у цивільній справі №277/988/17 за позовом По-
ліщук Аліни Анатоліївни до Поліщука Рауфа Афіг 
огли про розірвання шлюбу в судове засідання, яке 
відбудеться 4 січня 2018 року о 9 годині 00 хвилин за 
адресою: Житомирська область, смт Ємільчине, вул. 
Незалежності, 2.

У разі неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута у відсутності Поліщука Рауфа Афіг огли за 
наявними в ній доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

Суддя В. А. Гресько

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає Гуріна Олексія Володимировича, який зареєстро-
ваний за адресою: бул. Перова, буд. 15-б, кв. 76, м. Київ 
— як відповідача в судове засідання по цивільній спра-
ві № 431/5469/17 за позовом Гуріної Анастасії Сергіївни 
до Гуріна Олексія Володимировича про розірвання шлю-
бу, яке відбудеться 26 грудня 2017 року о 09 год. 00 хв. у 
приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Ста-
робільськ, вул. Миру, 38.

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

Суддя О. О. Пелих

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

Марківський районний суд Луганської області повідо-
мляє, що 10.10.2017 р. по цивільній справі за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства «Державний експортно-
імпортний банк України» (AT «Укрексімбанк») до Касянен-
ка Максима Анатолійовича про стягнення заборгованості, 
справа № 417/3643/17, було ухвалено заочне рішення, позо-
вні вимоги задоволено. (Суддя А. Е. Дідоренко).

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 цієї заяви.

В Овідіопольському районному суді Одеської області суд-
дею Кириченко П. Л. 21 лютого 2018 року об 11 год. 15 хв. 
буде слухатися цивільна справа № 509/4028/17-ц за позовом 
Васильєвої Катерини Геннадіївни до Яблоновського Сергія 
Анатолійовича про розірвання шлюбу.

Овідіопольський районний суд Одеської області пропонує 
Яблоновському Сергію Анатолійовичу подати до суду пояс-
нення, заперечення та всі наявні у нього докази у справі осо-
бисто або через представника. У разі неявки Яблоновського 
Сергія Анатолійовича на судове засідання, справа буде роз-
глянута за його відсутності.

Бердянським міськрайонним судом Запорізької області 
(суддя Білоусова О. М., за адресою: м. Бердянськ, вул. Кон-
сульська, 64, каб. № 506) 26 грудня 2017 року о 14 годи-
ні 00 хвилин буде розглядатися цивільна справа за позо-
вом Кайди Ганни Георгіївни до Кайди Бориса Олексійовича, 
третя особа – виконавчий комітет Бердянської міської ради, 
про визнання особи такою, що втратила право користування 
житловою квартирою.

В судове засідання викликається відповідач Кайда Борис 
Олексійович. У разі неявки відповідача справа буде розгля-
нута за наявними в ній матеріалами.

Втрачене посвідчення 
громадянки, яка постійно 

проживає або постійно пра-
цює на території зони по-
силеного радіоекологічно-

го контролю категорії 4 серії 
В-П № 110890 
від 18.11.1994, 

виданого на ім’я Кобець 
Валентини Василівни, 
вважати недійсним.

Ірпінський міський суд Київської області викликає Ільїна Микиту Ген-
надійовича, який зареєстрований за адресою: м. Київ, Шевченківський 
район, вул. Рейтерська, 29, кв. 14, по справі за позовом Першого за-
ступника прокурора Київської області в інтересах держави в особі Кабі-
нету Міністрів України до Ільїна Микити Геннадійовича, треті особи, які 
не заявляють самостійні вимоги на предмет спору на стороні позива-
ча: Міністерство екології та природних ресурсів України, Національний 
природний парк «Голосіївський», про витребування земельної ділянки 
з чужого незаконного володіння, в судове засідання, яке відбудеться 29 
грудня 2017 року о 09.30 годині в приміщенні Ірпінського міського су-
ду, за адресою: м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7. У разі неявки справу буде 
розглянуто у відсутність відповідача.

Суддя Пархоменко О. В.

Богуславський районний суд Київської області, у зв’язку з розгля-
дом цивільної справи № 358/1066/17 за позовом Ярмош Ірини Сергі-
ївни до Александрович Олександри Анатоліївни та Шукаєва Михайла 
Дмитровича про визнання особи такою, що втратила право на корис-
тування жилим приміщенням, викликає в судове засідання, яке відбу-
деться 12 січня 2018 року об 11 год. 30 хв. за адресою: вул. Франка,  
29-А, м. Богуслав Київської області, як відповідачів: Александрович 
Олександру Анатоліївну, 15 листопада 1965 року народження (зареє-
стрована за адресою: вул. Калініна, 8/1, м. Богуслав Київської області); 
Шукаєва Михайла Дмитровича, 3 січня 1962 року народження (остан-
нє відоме місце реєстрації: вул. Калініна, 8/1, м. Богуслав Київської об-
ласті).

Суддя В. М. Кopбут

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області (вул. Героїв 
Небесної Сотні, 30, м. Шепетівка Хмельницької обл.) викликає на 09 год. 
30 хв. 4 січня 2018 року як відповідача Матвійчука Руслана Петровича, 
який зареєстрований по вул. Лермонтова, буд. 6 в м. Шепетівка Хмель-
ницької області, проживає по вул. Шешукова, буд. 7-а, кв. 46 в м. Шепе-
тівка Хмельницької області, по справі №688/3384/17, 2/688/1245/17 за 
позовом Матвійчук Наталії Миколаївни до Матвійчука Руслана Петрови-
ча про визнання особи такою, що втратила право користування жилим 
приміщенням. Явка до суду обов’язкова.

Резервна дата — о 09 год. 00 хв. 11 січня 2018 року.
У разі неявки до суду та неповідомлення про причини неявки, або як-

що такі причини суд визнає неповажними, справа буде вирішена на під-
ставі наявних у ній доказів і буде постановлено заочне рішення.

Суддя І. О. Березова

Олевський районний суд Житомирської області викликає Білоцького Ма-
рата Миколайовича, який проживає: м. Коростень, вул. Кірова, 75в, кв. 9, 
Житомирської області, та Токового Максима Валентиновича, який проживає: 
м. Житомир, вул. Лермонтовська, 3, кв. 2, як відповідачів по справі за позо-
вом заступника прокурора Житомирської області про визнання недійсним 
наказу, скасування рішення про державну реєстрацію права власності на зе-
мельну ділянку та зобов’язання її повернути, у судове засідання на 11 годину 
00 хвилин 1 лютого 2018 року.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні Олевського районного суду Жи-
томирської області за адресою: м. Олевськ, вул. Володимирська, 7, Жито-
мирська область.

У разі неявки без поважних причин у судове засідання або неповідомлен-
ня про причини неявки, справу буде розглянуто за відсутністю відповідачів.

Суддя В. В. Волощук

Печерський районний суд м. Києва повідомляє Шумаєва Б. О. та Шу-
маєву І. К. про день, час та місце судового засідання у справі за позовом 
Кочкіна Віктора Гертрудовича, в інтересах якого діє адвокат Сидоренко 
Віталій Вікторович, до Шумаєва Богдана Олеговича, Шумаєвої Ірини Ки-
рилівни про стягнення коштів, яке призначено на 26.02.2018 року о 09 
год. 30 хв. за адресою: 01601, м, Київ, вул. Хрещатик, 42-А, каб. 12 (го-
ловуючий суддя Цокол Л. І.).

У разі неявки в судове засідання відповідачів: Шумаєва Богдана Оле-
говича, місце реєстрації якого: провулок Лобачевського, буд. 8а, м. Ки-
їв, 02166, та Шумаєвої Ірини Кирилівни, місце реєстрації якої: вул. Анрі 
Барбюса, б. 5в, кв. 95, м. Київ, 03150, справа буде розглянута за їхньої 
відсутності, відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Лисичанський міський суд Луганської області викликає як відповідачку 
Денисенко Світлану Дмитрівну (відоме місце реєстрації: вул. Фрунзе, буд.  
44-а, кв. 48, м. Алчевськ Луганської області, 94200) по справі № 415/2735/16-ц, 
н.п. 2/415/1883/17 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Порше Мобіліті» про звернення стягнення на предмет застави в судове засі-
дання, що відбудеться в режимі відеоконференції з Шевченківським район-
ним судом м. Києва 28 грудня 2017 року о 09.00 год. у приміщенні суду за 
адресою: м. Лисичанськ Луганської обл., вул. Штейгерська, буд. 38, зал №2.

До розгляду цивільної справи відповідачці пропонується надати суду 
письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У разі неявки відповідачки в судове засідання, справу буде розглянуто на 
підставі наданих суду документів відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Суддя Л. Б. Чернобривко
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Кам’янсько-Дніпровський районний суд Запорізь-
кої області викликає в судове засідання третю осо-
бу: Ареф’єва Ігоря Валерійовича для розгляду цивіль-
ної справи за позовом Товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Торговельний будинок «Амстор» до Афен-
ченка Валерія Ілліча, третя особа, яка не заявляє са-
мостійних вимог на предмет спору з боку відповідача 
Ареф’єв Ігор Валерійович, про визнання права власнос-
ті та витребування майна із чужого незаконного володін-
ня. Судове засідання відбудеться 26.12.2017 року о 13.30 
год. у приміщенні Кам’янсько-Дніпровського районно-
го суду Запорізької області за адресою: м. Кам’янка-
Дніпровська, вул. Щаслива, 93 Запорізької області.

Суддя Н. І. Комишня

Оболонський районний суд м. Києва викликає 
Швачка Вадима Володимировича, останнє відоме 
місце реєстрації: м. Київ, вул. Г. Сталінграда, буд. 42, 
кв. 167 як відповідача по цивільній справі за позовом 
Тимошенко Лесі Вікторівни до Швачка Вадима Воло-
димировича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 26 січня 2018 р. о 12 
год. 00 хв. у приміщенні Оболонського районного су-
ду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошен-
ка, 2-є, каб. 26.

Суддя О. В. Диба

Тарутинський районний суд Одеської області пові-
домляє Стоянову Лілію Сергіївну як відповідачку, що 
судове засідання по цивільній справі 514/1479/17 за 
позовом Стоянова Олександра Дмитровича до Стоя-
нової Лілії Сергіївни про стягнення неустойки (пені) 
у зв’язку з несплатою аліментів, відбудеться в при-
міщенні суду (Одеська область, Тарутинський район, 
смт Тарутине, вул. Красна, 235, каб. № 2) під голо-
вуванням судді Тончевої Н. М., 31 січня 2018 р. о 12 
год. 00 хв.

У разі неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута у вашу відсутність у заочному порядку.

Ульяновський районний суд Кіровоградської об-
ласті (м. Благовіщенське, вул. Героїв України, 70), 
повідомляє, що 5 січня 2018 року о 09 год. 30 хв. 
(суддя Бондаренко А. А.) розглядатиметься цивіль-
на справа № 402/1352/17 за позовом Гринчишина 
Руслана Михайловича до відповідача Благовіщен-
ської міської ради про визнання права власності на 
спадкове майно в порядку спадкування за законом. 
В судове засідання викликаються співвідповідачі по 
справі: Гринчишина Ніна Іванівна, Вєрєщагіна Олена 
Михайлівна.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута 
за його відсутності за наявними в ній матеріалами.

Голова суду А. В. Терновенко

Новопсковський районний суд Луганської області викли-
кає Кабанову Євгенію Олексіївну, як відповідачку в судове 
засідання для розгляду цивільної справи за позовом Управ-
ління соціального захисту населення Новопсковської район-
ної державної адміністрації Луганської області до Кабано-
вої Євгенії Олексіївни про стягнення коштів надміру випла-
ченої допомоги на дітей одиноким матерям, яке відбудеться 
27 грудня 2017 року о 15 год. 30 хв. (резервна дата судового 
засідання — 9 січня 2018 року о 08 год. 30 хв.) у приміщен-
ні Новопсковського районного суду за адресою: вул. Україн-
ська, 28, смт Новопсков Луганської області.

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

Суддя О. С. Стеценко

Хмельницький міськрайонний суд повідомляє, що 

цивільна справа за позовом Полегової Аліни Аль-

бертівни до Луцького Максима Олександровича 

про стягнення аліментів призначена до розгляду на 

22.01.2018 року о 9 год. 30 хв. за адресою: м. Хмель-

ницький, вул. Героїв Майдану, 54, каб. 602, 6 поверх.

Явка в судове засідання Луцького Максима Олек-

сандровича обов’язкова.

Суддя В. В. Бондарчук

Богуславський районний суд Київської області в 
зв’язку з розглядом цивільної справи № 358/1438/17 
за позовом Насідки Тетяни Володимирівни до Насід-
ки Олександра Васильовича про розірвання шлюбу, 
викликає в судове засідання, яке відбудеться 5 січ-
ня 2018 року о 09 год. 30 хв. за адресою: вул. Фран-
ка, 29-А, м. Богуслав Київської області, як відпові-
дача: Насідка Олександра Васильовича, 18 лютого 
1972 року народження (зареєстрований та проживає 
за адресою: вул. Польова, 45/21, кв. 28, м. Богуслав 
Київської області).

Суддя В. М. Корбут

Чумаченко Артур Сергійович, 13.05.1989 р.н., 
останнє відоме місце проживання якого: Донецька 
область, м. Добропілля, вул. Першотравнева, 93/26, 
викликається до Добропільського міськрайонно-
го суду Донецької області як відповідач по цивіль-
ній справі № 227/3785/17 за позовом Василюк Ма-
рії Геннадіївни до Чумаченка Артура Сергійовича 
про розірвання шлюбу. Судове засідання відбудеть-
ся 29.12.2017 року о 09.30 годині в приміщенні суду 
за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. 
Банкова, 39А, каб. № 10. У разі неявки відповідача 
до суду справу буде вирішено на підставі наявних у 
ній матеріалів.

Суддя Хандурін В. В.

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

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, 2) розглядає кримінальне провадження  
№ 22017050000000105 (номер справи 243/243/1369/17, 
номер провадження 1-кп/243/736/2017) за обвинува-
ченням Бовта Максима Анатолійовича у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 
ч. 1 КК України.

Обвинувачений по справі: Бовт Максим Анатолійо-
вич, 03.08.1979 року народження. який проживає за 
адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Челюс-
кінців, 184-а, викликається на судові засідання, які 
відбудуться 26 грудня 2017 року о 08.30 год., та 12 
січня 2018 року о 08.30 год. до суду для участі в роз-
гляді справи.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Суддя В. І. Старовецький

У провадженні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 42016050000001286 (номер спра-
ви 1-кп/243/644/2017) за обвинуваченням Мітрущен-
ка Руслана Геннадійовича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК 
України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду До-
нецької області Мірошниченко Л. Є. викликає об-
винуваченого Мітрущенка Руслана Геннадійовича, 
04.05.1974 року народження, який зареєстрований 
та проживає за адресою м. Горлівка, вул. Кірова, 5, 
кв. 69, у підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 9 січня 2018 року о 09 годині 00 хвилин у залі су-
дового засідання № 7.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає кримінальне провадження №42014080000000652 
(номер справи 243/243/3053/15-к, номер проваджен-
ня 1-кп/243/735/2017) за обвинуваченням Ковінько 
Яни Василівни у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачена по справі: Ковінько Яна Василівна, 
01.09.1983 року народження, яка проживає за адре-
сою: Донецька область, м. Донецьк, проспект Россі-
ні, 6/30, викликається на судові засідання, які відбу-
дуться 10 січня 2018 року о 09.00 год., 22 січня 2018 
року о 09.00 год. та 6 лютого 2018 року о 09.00 год. 
до суду для участі в розгляді справи.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Суддя В. І. Старовецький

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. 
Добровольського, буд. 2) знаходиться криміналь-
не провадження № 4201505000000046 (номер спра-
ви 1-кп/243/46/2017) за обвинуваченням Сталенно-
го Владислава Юрійовича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК 
України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Хаустова Т. А. викликає обвинувачено-
го Сталенного Владислава Юрійовича, який зареє-
стрований за адресою: Донецька область, м. Горлів-
ка, вул. Перемоги, будинок № 162, квартира № 47, у 
судове засідання, яке відбудеться 2 січня 2018 року 
о 08 годині 15 хвилин у залі судового засідання № 19.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, 2, тел. (0626) 62-13 95) знаходить-
ся кримінальне провадження № 42016221320000101 
(справа № 1-кп/243/238/2017) за обвинуваченням 
Капусти Артема Сергійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обви-
нуваченого Капусту Артема Сергійовича, який заре-
єстрований за адресою: пров. Червоного Козацтва,  
б. 6, м. Слов’янськ Донецької області, у підготовче 
судове засідання, яке відбудеться 29 грудня 2017 ро-
ку о 08.30 год. у залі судового засідання № 11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

У провадженні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 22014000000000360 (номер справи 
1-кп/243/866/2017) за обвинуваченням Дикого Дми-
тра Вікторовича у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Мірошниченко Л. Є. викликає обвину-
ваченого Дикого Дмитра Вікторовича, 13.10.1971 
року народження, який зареєстрований та прожи-
ває за адресою: м. Слов’янськ, вул. Свободи, 31,  
кв. 35, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
28 грудня 2017 року о 13 годині 05 хвилин у залі су-
дового засідання № 7.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

У провадженні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 42017050000000789 (номер спра-
ви 1-кп/243/818/2017) за обвинуваченням Клешньо-
ва Олександра Івановича у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК 
України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Мірошниченко Л. Є. викликає обвинува-
ченого Клешньова Олександра Івановича, 14.11.1958 
року народження, який зареєстрований та про-
живає за адресою: м. Горлівка, пров. Леніна, 233,  
кв. 57, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
28 грудня 2017 року о 13 годині 10 хвилин у залі су-
дового засідання № 7.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

У провадженні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 42016050000000657 (номер спра-
ви 1-кп/243/172/2017) за обвинуваченням Бікбаєва 
Дмитра Рінатовича у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Мірошниченко Л. Є. викликає обвинува-
ченого Бікбаєва Дмитра Рінатовича, 09.12.1991 р.н., 
який зареєстрований та проживає за адресою: Доне-
цька область, м. Горлівка, вул. Гречнєва, буд. №10,  
к. №120, у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 9 січня 2018 року о 09 годині 15 хвилин у залі 
судового засідання № 7.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, 2, тел. (0626) 62-13 95) знаходить-
ся кримінальне провадження № 22016050000000169 
(справа № 1-кп/243/712/2017) за обвинуваченням 
Смірнової Євгенії Павлівни за ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обви-
нувачену Смірнову Євгенію Павлівну, яка зареєстро-
вана за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вул. Ка-
лузька, б. 30, кв. 63, у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 29 грудня 2017 року о 08.45 год. у 
залі судового засідання № 11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

Повістка про виклик обвинуваченого
Головуючий по справі суддя Селидівського місь-

кого суду Донецької області Черков В. Г. здійснює 
виклик до суду, який розташовано за адресою:  
м. Селидове, вул. Пушкіна, 4 (тел.: 06237-7-22-41) 
обвинуваченого: Дмитрюка Олексія Юрійовича, 
останнє відоме місце проживання якого: м. Донецьк, 
вул. Клайпеди, 27/58, який обвинувачується у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни, для участі у судовому засіданні по кримінальному 
провадженню № 12015050000000457, яке відбудеть-
ся 27.12.2017 року об 11 годині 15 хвилин.

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації обвинувачений вважа-
ється належним чином ознайомленим з її змістом.

У разі неприбуття обвинуваченого до суду за ви-
кликом без поважних причин може бути накладе-
но грошове стягнення в розмірі від 0,5 до 2 розмі-
рів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
або застосовано привід, здійснене спеціальне судо-
ве провадження.

Обвинуваченому обов’язково необхідно заздале-
гідь повідомити про неможливість з’явитись до суду.

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська, 
буд. 39а) розглядає кримінальну справу за обвинуваченням 
Рисованого Романа Олександровича, 26 червня 1987 року 
народження, с. Зелене Покровського району Донецької об-
ласті, українця, громадянина України, не працюючого, одру-
женого, несудимого, з вищою освітою, який має на утри-
манні неповнолітню дитину, зареєстрований та проживає за 
адресою: Донецька область, м. Гірне, вул. Некрасова, буд. 
41 у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України.

13 грудня 2017 року Ухвалою Добропільського міськра-
йонного суду Донецької області відкладено проведення під-
готовчого судового засідання, яке відбудеться в приміщенні 
Добропільського міськрайонного суду Донецької області до 
12.01.2018 року о 09.00 год. Доручено Жовтневому районно-
му суду міста Маріуполь забезпечити проведення судового 
засідання в режимі відеоконференції 12.01.2018 року о 09.00 
год. за участю захисника Черкаса Василя Миколайовича.

Обвинувачений: Рисований Роман Олександрович, 26 
червня 1987 року народження, викликається на 12 січня 
2018 року о 09.00 год. у підготовче судове засідання до До-
бропільського міськрайонного суду, кабінет № 15, за адре-
сою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Радянська, 39А, 
як обвинуваченого, для участі у розгляді кримінальної спра-
ви за обвинуваченням Рисованого Романа Олександровича, 
26 червня 1987 року народження у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суддя А. М. Левченко

Повістка про виклик обвинуваченого
Головуючий по справі суддя Селидівського місь-

кого суду Донецької області Черков В. Г. здійснює 
виклик до суду, який розташовано за адресою:  
м. Селидове, вул. Пушкіна, 4 (тел.: 06237-7-22-41) 
обвинуваченого: Крюченка Миколи Валентиновича, 
останнє відоме місце проживання якого: м. Донецьк, 
вул. Куйбишева, 151/17, який обвинувачується у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, для участі в судовому засіданні по кримінально-
му провадженню № 12015050000000690, яке відбу-
деться 27.12.2017 року об 11 годині 00 хвилин.

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації обвинувачений вважа-
ється належним чином ознайомленим з її змістом.

У разі неприбуття обвинуваченого до суду за ви-
кликом без поважних причин може бути накладе-
но грошове стягнення в розмірі від 0,5 до 2 розмі-
рів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
або застосовано привід, здійснене спеціальне судо-
ве провадження.

Обвинуваченому обов’язково необхідно заздале-
гідь повідомити про неможливість з’явитись до суду.
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Вінницька -3  -8 +1  -4 Київ -5 -7 -2  -4
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Діти учасників АТО грають у «Дитячий футбол миру»
Ганна РОМАШКО 

для «Урядового кур’єра»

НОМЕР ОДИН. Днями на 
базі Київської інженерної 
гімназії  відбувся всеукраїн-
ський турнір з футболу се-
ред команд дітей учасників 
АТО на Кубок громадської 
спілки «Промінь Україна». 
Змагання, які за підтримки 
Федерації футболу України 
проходили в ме жах міжна-
родного соціального проек-
ту «Дитячий футбол миру», 
організували ГС «Промінь 
Україна», ГО «Українська 
асоціація розвитку дитячо-
го та юнацького футболу за 
підтримки Федерації футбо-
лу України, Мінмолодьспор-
ту та Мінінформполітики.

Мета цього проекту — 
формування здорової нації, 
презентація позитивного імі-
джу України через дитячий 
спорт та популяризація здо-
рового способу життя. Клю-
чова особливість змагань — 
те, що в кожній команді має 
бути не менше трьох дівчат. 
Переможці першого турні-
ру «Дитячий футбол миру», 
який нещодавно відбувся у 
Волновасі,  здобули путів-
ку до Угорщини, де вже ви-
бороли дві перемоги на тур-
нірах з угорськими ровесни-
ками. Невдовзі такі змаган-
ня відбудуться ще в п’яти  
областях України, а їх пере-
можці поїдуть на міжнарод-
ні турніри миру до Хорватії, 
Польщі, Грузії, Вірменії, Іта-

лії, Іспанії, Чехії, Бельгії та 
Австрії.

За словами президента 
Української асоціації розви-
тку дитячого та юнацького 
футболу Володимира Васи-
ленка, міжнародний соціаль-
ний проект «Дитячий футбол 
миру» набирає обертів і пока-
зує футбольну силу підроста-
ючого покоління. «Переможці 
змагань, що відбулися у Киє-
ві, невдовзі поїдуть до Італії, 
де візьмуть участь у турнірі 
миру серед однолітків», — за-
значив пан Василенко.

А перший віце-президент 
ФФУ Вадим Костюченко на-
голосив, що Федерація фут-
болу України завжди підтри-
муватиме такі важливі ініціа-
тиви. «Наш обов’язок — під-

тримати дітей тих, хто зараз 
захищає Україну на Донба-
сі. Щиро бажаю всім учасни-
кам змагань перемог, успіш-
ної футбольної кар’єри в май-
бутньому та запрошую вас на 
відкриті тренування й матчі 
національної збірної України 
у 2018 році», —  зазначив Ва-
дим Костюченко.

У турнірі взяли участь 10 
команд. А перемогли юні фут-
болісти зі столичного Дар-
ницького району. Переможців 
і призерів — команди та пев-
них гравців  нагороджено гра-
мотами, кубками, медалями 
й цінними подарунками, а ко-
жен учасник отримав у пода-
рунок м’яч від Федерації фут-
болу України, повідомляє офі-
ційний сайт ФФУ.

Гостинці від прикордонників
Роман КИРЕЙ  

«Урядовий кур’єр»

ДЕНЬ, КОЛИ ЗБУВАЮТЬСЯ 
МРІЇ. Всі ми добре пам’ятаємо, 
як чекали подарунків від Свято-
го Миколая, як раділи, коли мрія 
збувалася. Малята, які зроста-
ють у сиротинцях та інтернатах 
на сході країни теж очікують ди-
ва. Керівництво та персонал Го-
ловного центру підготовки осо-
бового складу Державної при-
кордонної служби України іме-
ні генерал-майора Ігоря Момо-
та у цей складний час, не забу-
ли про дітей, які зростають у си-
ротинцях та інтернатах на схо-
ді країни і теж очікують дива. 
Протягом тривалого часу вони 
збирали матеріальну допомогу 
для Краматорського будинку ди-
тини «Антошка», спеціалізова-
ної школи-інтернату «Часів Яр» 

та Лисичанського центру соці-
ально-психологічної реабілітації 
дітей. Загалом прикордонники 
зібрали майже 50 ящиків з пода-
рунками, серед яких солодощі, 
фрукти, різні іграшки, канцеляр-
ське приладдя та засоби гігієни. 
Майже 400 кілограмів благодій-
ної допомоги вже відправлено 
до цих закладів. Хто хоч раз ба-
чив обличчя дітей з дитячого бу-
динку при врученні їм подарун-
ків, ніколи не залишаться байду-
жими до таких акцій. Звісно, по-
дарунками не замінити найголо-
внішого — маму й тата, але за-
хисники кордонів можуть спро-
бувати дати дітям надію на кра-
ще майбутнє, віру в доброту лю-
дей.  Тож люди в зелених кашке-
тах переконані, що спільними зу-
силлями вони роблять вагомий 
внесок у розвиток нашої країни, 
дбають про її майбутнє.

У Сумах вшанували 
загиблих за Україну

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»   

НЕЗАБУТНЄ. Пам’ятний хрест, зведений на честь усіх заги-
блих за вільну і незалежну Україну, відкрили у  Веретенівсько-
му провулку поблизу вулиці Добровільної.  Знаково, що саме в 
цьому мікрорайоні жили Герой Небесної Сотні Олексій Братуш-
ка та учасник АТО Андрій Реута.  Знак розташований поруч із 
Храмом Андрія Первозваного, прихожани якого взяли активну 
участь у зборі коштів для його зведення. До акції долучилися 
низка благодійних фондів, активісти, городяни.

Вінницькі посадовці 
заохотили іменних  
стипендіатів

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ЗНАННЯ — СИЛА. У Вінницькому обласному академічному музич-
но-драматичному театрі імені Миколи Садовського відбулася святко-
ва зустріч зі студентами вищих навчальних закладів області, які отри-
мують іменні стипендії обласної державної адміністрації та обласної 
ради. Голова облдержадміністрації Валерій Коровій розповів моло-
ді про кроки, які керівництво області робить щодо покращення якості 
освіти та створення робочих місць для майбутніх спеціалістів. «На моє 
глибоке переконання, сьогодні ми переживаємо справді історичні, хо-
ча й  непрості часи. У 2017 році Україна зробила багато кроків уперед. 
Один з найголовніших — отримання безвізового режиму. Таким чи-
ном, наша країна отримала можливість вільно комунікувати з Євро-
пейським Союзом, що в свою чергу дає можливість нам з вами і на-
шій державі в цілому повернутись до європейської спільноти. І ці пере-
ваги, передовсім, відчує молодь. Та перед кожним із вас стоїть голо-
вне  завдання — опанувати ті знання, які дадуть вам змогу розвивати-
ся та рухатися вперед», — зазначив керівник області. 

За традицією, напередодні Новорічних та Різдвяних свят, найкра-
щих студентів, які досягли значних успіхів у навчанні, спортивній, 
творчій та громадській діяльності відзначили нагородами та дарунка-
ми облдержадміністрації й обласної ради. Загалом, цього року сти-
пендіатами стали понад 700 студентів, які отримали грошові виплати 
на загальну суму 1,2 мільйона гривень. 

Ось такі гостинці приготували черкаські прикордонники 
малятам
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