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ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
8 січня 2019 року

ПОСТАНОВА
м. Київ

№ 29

Про реєстрацію кандидата на пост Президента України
Капліна Сергія Миколайовича на чергових виборах
Президента України 31 березня 2019 року

До Центральної виборчої комісії 3 січня 2019 року надійшли документи для реєстрації кандидата на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року Капліна Сергія Миколайовича, висунутого 2 січня 2019 року
на ІX Позачерговому З’їзді ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ».
Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила їх відповідність вимогам Закону України «Про вибори Президента України».
Враховуючи викладене, відповідно до частини другої статті 103 Конституції України, статей 9, 10, пункту 7 частини другої статті 25, статті 44, частин першої — п’ятої
статті 47, частини першої статті 49, статті 50, частин першої, другої, сьомої, дев’ятої
статті 51 Закону України «Про вибори Президента України», керуючись статтями 11 — 13, пунктами 6, 11 статті 18 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», Центральна виборча комісія ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Зареєструвати кандидата на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року:
Каплін Сергій Миколайович, 1979 року народження, освіта вища, проживає в селі Опришки Глобинського району Полтавської області, народний депутат України, безпартійний, суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ».
2. Видати Капліну С.М. посвідчення кандидата на пост Президента України встановленої форми.
3. Копію цієї постанови видати уповноваженому представнику кандидата на пост
Президента України Капліна С.М. у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу.
4. Цю постанову, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Капліна С.М. та посилання на відповідну інтернетсторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, що містить електронну декларацію
зазначеного кандидата на пост Президента України, у триденний строк опублікувати
в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр», а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.
Голова Центральної виборчої комісії Т. СЛІПАЧУК

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
8 січня 2019 року

ПОСТАНОВА
м. Київ

Про реєстрацію кандидата на пост Президента
України Наливайченка Валентина Олександровича
на чергових виборах Президента України
31 березня 2019 року

№ 30

До Центральної виборчої комісії 3 січня 2019 року надійшли документи для
реєстрації кандидата на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року Наливайченка Валентина Олександровича,
висунутого 3 січня 2019 року на ХІX (позачерговому) З’їзді ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ ВАЛЕНТИНА НАЛИВАЙЧЕНКА «СПРАВЕДЛИВІСТЬ».
Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила їх
відповідність вимогам Закону України «Про вибори Президента України».
Враховуючи викладене, відповідно до частини другої статті 103 Конституції
України, статей 9, 10, пункту 7 частини другої статті 25, статті 44, частин першої — п’ятої статті 47, частини першої статті 49, статті 50, частин першої, другої, сьомої, дев’ятої статті 51 Закону України «Про вибори Президента України»,
керуючись статтями 11 — 13, пунктами 6, 11 статті 18 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», Центральна виборча комісія ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Зареєструвати кандидата на пост Президента України на чергових виборах
Президента України 31 березня 2019 року:
Наливайченко Валентин Олександрович, 1966 року народження, освіта вища,
проживає в місті Києві, Голова ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ
РУХ ВАЛЕНТИНА НАЛИВАЙЧЕНКА «СПРАВЕДЛИВІСТЬ», член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ ВАЛЕНТИНА НАЛИВАЙЧЕНКА «СПРАВЕДЛИВІСТЬ», суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ ВАЛЕНТИНА НАЛИВАЙЧЕНКА «СПРАВЕДЛИВІСТЬ».
2. Видати Наливайченку В.О. посвідчення кандидата на пост Президента України встановленої форми.
3. Копію цієї постанови видати уповноваженому представнику кандидата на
пост Президента України Наливайченка В.О. у Центральній виборчій комісії з
правом дорадчого голосу.
4. Цю постанову, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, Наливайченка В.О. та посилання на відповідну інтернет-сторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що містить електронну декларацію зазначеного кандидата на пост Президента України,
у триденний строк опублікувати в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр»,
а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.
Голова Центральної виборчої комісії Т. СЛІПАЧУК
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ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
8 січня 2019 року

ПОСТАНОВА
м. Київ

№ 31

Про реєстрацію кандидата на пост Президента України
Скоцика Віталія Євстафійовича на чергових виборах
Президента України 31 березня 2019 року

До Центральної виборчої комісії 3 січня 2019 року громадянин України Скоцик
Віталій Євстафійович особисто подав заяву про самовисунення кандидатом на
пост Президента України разом з доданими документами для реєстрації кандидатом на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року.
Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила їх відповідність вимогам Закону України «Про вибори Президента України».
Враховуючи викладене, відповідно до частини другої статті 103 Конституції України,
статей 9, 10, пункту 7 частини другої статті 25, частини першої статті 44, статті 48, частини першої статті 49, статті 50, частин першої, сьомої, дев’ятої статті 51 Закону України
«Про вибори Президента України», керуючись статтями 11 — 13, пунктами 6, 11 статті 18 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», Центральна виборча комісія
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Зареєструвати кандидата на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року:
Скоцик Віталій Євстафійович, 1972 року народження, освіта вища, проживає в
місті Києві, професор кафедри конярства та бджільництва, Національний університет біоресурсів і природокористування України, безпартійний, самовисування.
2. Видати Скоцику В.Є. посвідчення кандидата на пост Президента України встановленої форми.
3. Копію цієї постанови видати уповноваженому представнику кандидата на пост
Президента України Скоцика В.Є. у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу.
4. Цю постанову, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Скоцика В.Є. та посилання на відповідну інтернетсторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, що містить електронну декларацію
зазначеного кандидата на пост Президента України, у триденний строк опублікувати
в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр», а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.
Голова Центральної виборчої комісії Т. СЛІПАЧУК
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ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
8 січня 2019 року

ПОСТАНОВА
м. Київ

№ 32

Про реєстрацію кандидата на пост Президента України
Садового Андрія Івановича на чергових виборах
Президента України 31 березня 2019 року

До Центральної виборчої комісії 3 січня 2019 року надійшли документи для реєстрації кандидата на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року Садового Андрія Івановича, висунутого 3 січня 2019 року на
черговому XVII З’їзді Політичної партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ».
Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила їх відповідність вимогам Закону України «Про вибори Президента України».
Враховуючи викладене, відповідно до частини другої статті 103 Конституції України, статей 9, 10, пункту 7 частини другої статті 25, статті 44, частин першої — п’ятої
статті 47, частини першої статті 49, статті 50, частин першої, другої, сьомої, дев’ятої
статті 51 Закону України «Про вибори Президента України», керуючись статтями 11 — 13, пунктами 6, 11 статті 18 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», Центральна виборча комісія ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Зареєструвати кандидата на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року:
Садовий Андрій Іванович, 1968 року народження, освіта вища, проживає в місті Львові, Львівський міський голова, член Політичної партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ», суб’єкт висування — Політична партія «Об’єднання «САМОПОМІЧ».
2. Видати Садовому А.І. посвідчення кандидата на пост Президента України встановленої форми.
3. Копію цієї постанови видати уповноваженому представнику кандидата на пост
Президента України Садового А.І. у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу.
4. Цю постанову, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Садового А.І. та посилання на відповідну інтернетсторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, що містить електронну декларацію
зазначеного кандидата на пост Президента України, у триденний строк опублікувати
в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр», а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.
Голова Центральної виборчої комісії Т. СЛІПАЧУК
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ПОСИЛАННЯ
на інтернет-сторінки Єдиного державного реєстру
декларацій осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування,
що містять електронні декларації кандидатів на пост
Президента України Капліна С.М., Наливайченка В.О.,
Скоцика В.Є., Садового А.І.
Каплін С.М.
https://public.nazk.gov.ua/declaration/58fed8a0-0b24-4e5b-b8cd-d3bf2a852f45
Наливайченко В.О.
https://public.nazk.gov.ua/declaration/2e441c05-ade6-4968-8f5d-fbca43fe84aa
Скоцик В.Є.
https://public.nazk.gov.ua/declaration/db6a5853-ef83-43c9-a53a-f9d1f9dee4d2
Садовий А.І.
https://public.nazk.gov.ua/declaration/aca0f1d9-8dd6-430b-ad91-e7f2ce623afe

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 27 грудня 2018 р. № 1152
Київ

Про внесення зміни до пункту 5 переліку центральних
органів виконавчої влади, інших державних органів,
відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають
із членства України в міжнародних організаціях

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести зміну до пункту 5 переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають
із членства України в міжнародних організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р. № 1371 «Про порядок участі центральних
органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 38, ст. 1776; 2011 р., № 97, ст. 3536), доповнивши його після позиції
«Міжнародна організація цивільної оборони (МОЦО)
ДСНС, МЗС»
такою позицією:
«Організація американських держав
МЗС».
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 27 грудня 2018 р. № 1159
Київ

Про внесення змін до Порядку підготовки, реалізації,
проведення моніторингу та завершення реалізації
проектів економічного і соціального розвитку України,
що підтримуються міжнародними фінансовими
організаціями

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Порядку підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016 р. № 70 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 16, ст. 627; 2018 р., № 37, ст. 1307, № 45, ст. 1571), зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2018 р. № 1159
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку підготовки, реалізації,
проведення моніторингу та завершення реалізації проектів
економічного і соціального розвитку України, що
підтримуються міжнародними фінансовими організаціями
1. У Порядку:
1) у пункті 2:
абзац третій після слів «чи інший державний банк» доповнити словами «, господарське товариство, у статутному капіталі якого 100 відсотків акцій належить

державі та управління корпоративними правами щодо якого здійснює Кабінет Міністрів України»;
абзац четвертий після слів «або про надання державних гарантій» доповнити
словами «, або про відшкодування витрат»;
абзац дванадцятий викласти в такій редакції:
«системний проект — проект, спрямований на підтримку проведення реформ
в Україні, в рамках якого позика, що надходить єдиним траншем або за результатами досягнення відповідних індикаторів, визначених договором України з МФО,
використовується для фінансування державного бюджету;»;
2) у пункті 26:
абзац перший після слів «щодо здійснення заходів для досягнення цілей системного проекту та» доповнити словами «у разі потреби»;
абзац другий після слова «Мінфін» доповнити словами «у разі потреби»;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
«У разі коли фінансування системного проекту передбачається за результатами досягнення індикаторів, проект програми стратегічних та інституціональних реформ, що включає заходи, прогнозні показники, очікувані середньострокові результати реалізації системного проекту, готує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері, в якій заплановано реалізацію проекту.»;
3) абзац четвертий пункту 29 після слів «За результатами переговорів з МФО»
доповнити словами «у разі потреби»;
4) абзац четвертий пункту 31 викласти в такій редакції:
«Заходи щодо підписання та набрання чинності договором України з МФО та
щодо реалізації системного проекту здійснюються відповідно до законодавства
та договору України з МФО.».
2. У додатках до Порядку:
1) у пункті 2 додатка 5:
підпункт 1 викласти в такій редакції:
«1) проект акта Кабінету Міністрів України про залучення фінансових ресурсів МФО з метою реалізації системного проекту, схвалення Листа Уряду України
до МФО та надання повноважень щодо його підписання, оформлений в установленому порядку;»;
доповнити пункт підпунктом 61 такого змісту:
«61) проекти договорів, укладення яких необхідне для реалізації проекту;»;
2) пункт 2 додатка 6 доповнити підпунктом 41 такого змісту:
«41) проекти договорів, укладення яких необхідне для реалізації проекту;».

Європейський суд з прав людини та українА
СПРАВА «ГРАБОВСЬКИЙ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF GRABOVSKIY v. UKRAINE)

(Заява № 4442/07)
Стислий виклад рішення від 29 листопада 2018 року
22 липня 2005 року заявника було затримано за підозрою у вчиненні розбою
та доставлено до відділу міліції, де його допитали у зв’язку з подією. Його прохання про надання допомоги захисника було проігнороване. Наступного дня було
заявник підписав протокол про відмову від правової допомоги захисника.
Під час розгляду справи Київським районним судом м. Харкова (далі — суд
першої інстанції) заявник висловив бажання самостійно захищати себе та відмовився від свого права на правову допомогу. Згодом він стверджував, що його змусили зробити це присутні у залі суду працівники міліцейського конвою.
Заявник тримався під вартою в Харківському слідчому ізоляторі, умови тримання під вартою якого були неналежними, зокрема з огляду на переповненість
та побутові умови.
18 жовтня 2005 року заявника було визнано винним у вчиненні злочину та
призначено покарання у виді восьми років позбавлення волі. Заявник оскаржив

вирок до Апеляційного суду Харківської області та неодноразово звертався з проханням призначити йому захисника. Заступник голови апеляційного суду звернувся до обласної колегії адвокатів з проханням призначити заявнику захисника,
проте інформації про його призначення немає.
Згодом заявник звернувся до суду першої інстанції з клопотанням про призначення йому захисника для підготовки касаційної скарги до Верховного Суду України (далі — ВСУ). Оскільки вирок заявника був залишений без змін апеляційною
інстанцією, законні підстави для призначення йому безоплатного захисника були
відсутні. ВСУ відмовив у задоволенні касаційної скарги заявника.
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник
скаржився за статтею 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) на неналежні умови тримання під вартою у Харківському слідчому ізоляторі, за пунктом 1 та підпунктами «b» і «с» пункту 3 статті 6
Конвенції на недостатність наданого йому часу для ознайомлення з матеріалами
справи під час провадження та на ненадання йому правової допомоги. Крім того, заявник скаржився за статтею 34 Конвенції на ненадання йому органами влади деяких документів для подання заяви до Європейського суду та переслідування його адміністрацією установи виконання покарань та за іншими статтями Конвенції.
Розглянувши скаргу заявника за статтею 3 Конвенції, Європейський суд послався на свою попередню практику у справах проти України та констатував порушення статті 3 Конвенції.
Також Європейський суд констатував порушення пункту 1 та підпункту «с»
пункту 3 статті 6 Конвенції вказав на низку рішень у справах проти України, у яких
вже констатував таке порушення у подібних ситуаціях щодо права на правову допомогу на стадії апеляційного провадження в Україні. Крім цього, Європейський
суд звернув увагу, що працівники міліції допитували заявника не роз’яснивши йому його право на побачення із захисником.
Розглянувши скаргу заявника за статтею 34 Конвенції, Європейський суд встановив, що держава дотрималась своїх зобов’язань за цією статтею.
Розглянувши інші скарги заявника, Європейський суд дійшов висновку, що
вони не виявляють жодних ознак порушень прав і свобод, гарантованих Конвенцією, і відхилив цю частину заяв відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.
ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує прийнятними скарги за статтею 3 Конвенції на умови тримання заявника під вартою у Харківському слідчому ізоляторі, а також пунктом 1
та підпунктами «b» і «с» пункту 3 статті 6 Конвенції, а решту скарг у заяві — неприйнятними;
2. Постановляє, що було порушено статтю 3 Конвенції у зв’язку з умовами тримання під вартою у Харківському слідчому ізоляторі;
3. Постановляє, що було порушено пункт 1 та підпунктом «с» пункту 3 статті 6 Конвенції;
4. Постановляє, що не виникає окремого питання щодо стверджуваного браку
часу для ознайомлення з матеріалами справи;
5. Постановляє, що держава дотрималася своїх зобов’язань за статтею 34 Конвенції;
6. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику
4 500 (чотири тисячі п’ятсот) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватись, в якості відшкодування моральної шкоди;
(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у
розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;
7. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.»
Інформацію надано Урядовим уповноваженим
у справах Європейського суду з прав людини

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

20 січня 2019 р. о 13.00 годині за адресою: Вадима Гетьмана, 1в відбудуться Збори по
терпілих громадян по земельній ділянці, вул. Курнатовського, 7б у м. Києві групи будівель
них компаній «ЕлітаЦентр».
Реєстрація почнеться о 12 год. 30 хв.
Голова ради уповноважених представників Ру Т. В.

Саламатін Дмитро Альбертович, 26.04.1965 р.н., місце реєстрації: Донецька область, м. Мар’їнка, вул. Карла Маркса, 55,
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 14.01.2019 об 11 годині 00 хвилин до слідчого в
особливо важливих справах слідчого відділу управління особливо важливих справ Департаменту міжнародноправового
співробітництва Генеральної прокуратури України Гайдара В. А. за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. 808В, для
участі у проведенні слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні №12013220540000400 від 31.01.2013 за
ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України.

У провадженні Костянтинівського міськрайонно
го суду Донецької області знаходиться кримінальне
провадження № 233/2982/17 за обвинуваченням Фе
дяніна Максима Сергійовича у вчиненні криміналь
ного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2585
КК України.
Суд викликає обвинуваченого Федяніна Максима
Сергійовича в судове засідання на 17 січня 2019 року
о 13 годині 00 хвилин, яке відбудеться в приміщен
ні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької
області за адресою: Донецька область, м. Костянти
нівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.
Суддя О. В. Стадченко

У провадженні Костянтинівського міськрайонно
го суду Донецької області знаходиться криміналь
не провадження № 766/5095/17 за обвинуваченням
Шестакова Костянтина Вікторовича, 24 січня 1976
року народження, у вчиненні кримінального право
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 2583 КК України.
Суд викликає обвинуваченого Шестакова Костян
тина Вікторовича в судове засідання на 16 січня 2019
року о 15 годині 00 хвилин, яке відбудеться в примі
щенні Костянтинівського міськрайонного суду Доне
цької області за адресою: Донецька область, м. Кос
тянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.
Суддя О. В. Стадченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) роз
глядає кримінальне провадження за обвинуваченням
Карла Іллі Івановича у вчиненні кримінального правопо
рушення, передбаченого ст. 2583 ч. 1 КК України.
Обвинувачений по даному кримінальному проваджен
ню викликається до суду (м. Бахмут, Донецька область,
вул. Миру, 5, кім. 315) для участі в розгляді справи: Кар
ло Ілля Іванович, 13.10.1966 р.н., який зареєстрований:
м. Херсон, вул. Ілліча, 82/34, на 14 січня 2019 року о 10
годині 00 хвилин.
Явка в судове засідання обов’язкова.

У провадженні Костянтинівського міськрайонного суду
Донецької області знаходиться кримінальне проваджен
ня № 296/7349/17 за обвинуваченням Панька Романа Гри
горовича, 07.04.1974 року народження, Байрачного Ан
дрія Миколайовича, 04.07.1963 року народження, у вчи
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1
ст. 2583 КК України.
Суд викликає обвинувачених Панька Романа Григоро
вича, Байрачного Андрія Миколайовича в підготовче судо
ве засідання на 14 січня 2019 року о 14 годині 00 хвилин,
яке відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськра
йонного суду Донецької області за адресою: Донецька об
ласть, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Гайсинська державна нотаріальна контора Він

У провадженні Костянтинівського міськрайонного су
ду Донецької області перебуває обвинувальний акт по
кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний ре
єстр досудових розслідувань за № 22016150000000026
від 28.04.2016 року відносно Єремєєва Петра Валерійо
вича у вчиненні кримінального правопорушення, перед
баченого ч. 1 ст. 2583 КК України.
Суд викликає обвинуваченого Єремєєва Петра Вале
рійовича в судове засідання на 15 січня 2019 року о 09
годині 30 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Костян
тинівського міськрайонного суду Донецької області за
адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломо
носова, 157, корпус 2.

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205,
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає криміналь
не провадження № 1кп/229/90/2018 за обвинуваченням
Южика Бориса Володимировича за ч. 2 ст. 110 КК Украї
ни. Обвинувачений Южик Борис Володимирович, 5 квіт
ня 1955 року народження (останнє місце проживання:
м. Дружківка, Донецька обл., вул. Космонавтів, буд. 32,
кв. 79), викликається на 14 січня 2019 р. об 11.00 годині
до суду, зал судового засідання № 1, для участі в підго
товчому судовому засіданні.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Димитровський міський суд Донецької облас
ті викликає обвинуваченого Горячева Василя Івановича,
28.04.1968 р.н., до Димитровського міського суду Доне
цької області на 10.00 год. 14 січня 2019 року за адресою:
м. Мирноград Донецької області, вул. Центральна, 73, для
участі в судовому розгляді кримінального провадження за
його обвинуваченням за ч. 1 ст. 2583 КК України.
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.

ницької області, що розташована за адресою: вулиця
Б.Хмельницького, № 23, місто Гайсин Вінницької об
ласті, викликає спадкоємців померлої 17 липня 2006
року Головань Віри Миколаївни, 21 листопада 1925
року народження, яка на день смерті проживала за
адресою: вулиця Набережна, буд. № 22, місто Гайсин
Вінницької області.

Суддя О. В. Стадченко

Втрачені суднові реєстраційні документи
на судно «Ока4», № б/н з реєстраційним бортовим номером
БЕР0527К, судновласник Карпов С. Є., вважати недійсними.

Суддя Л. A. Радченко

Головуючий суддя A. Л. Гонтар

Втрачений паспорт
СО 419645, виданий Радянським РУГУ МВС України в м. Києві
14 вересня 2000 р. на ім’я Лемська Лариса Станіславівна,
вважати недійсним.

Суддя О. В. Стадченко

Суддя І. В. Петунін

ТОВ «КУА «ГРАД-ІНВЕСТ» інформує
про ліквідацію ПНЗІФ «ТРИА» (ЄДРІСІ 2321315).
Детально про ліквідацію, порядок та строк пред’явлення кредиторами вимог
на сайті: http://gradinvestltd.wixsite.com/348170271. Тел. (0472)368518.
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