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Як протягом століття
змінювалися традиції святкування
Нового року, розповідає історикогастрономічна експозиція,
що відкрилася в Києві

Субота, 24 ГРУДНЯ 2016 РОКУ

Постанова Кабінету Міністрів України
«Про надання державної цільової
підтримки деяким категоріям громадян
для здобуття професійно-технічної та
вищої освіти»

№244 (5864)

ЦІНА ДОГОВІРНА

ІгОр НаСалик:
«У 2017 році передбачено
зниження вартості
електроенергії на 15%,
що дасть змогу знизити
тарифи на
водопостачання
й водовідведення
на 10—12%».

Не пігулками
єдиними
Фото з сайту fitfixed.com

ЦИТАТА ДНЯ

Міністр енергетики та вугільної промисловості
про позитивний прогноз щодо зміни оптово-ринкової
ціни електроенергії

Утеплюйте житло,
бо це вигідно
ДІЄВІСТЬ. Цьогоріч уряд виплатив населенню і об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) 844 мільйони гривень
компенсації частини кредитів, оформлених для запровадження заходів із енергоефективності й утеплення житла. Про це повідомляє
прес-служба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження, цитуючи голову відомства Сергія Савчука.
За його словами, родинам, які придбали негазові котли за програмою, надано понад 36 мільйонів гривень. Тим, хто залучав кошти
на купівлю енергоефективних матеріалів і обладнання, — 783,81 мільйона гривень. ОСББ отримали близько 23 мільйонів гривень допомоги на підвищення енергоефективності будівель.
Агентство також повідомляє, що учасникам урядової програми з
енергоефективності у грудні було відшкодовано 79,6 мільйона гривень. Зокрема фізичні особи, які придбали енергоефективні матеріали й обладнання у межах програми, одержали компенсацію в сумі
68,92 мільйона, а ОСББ і ЖБК одержали з держбюджету 10,65 мільйона гривень компенсації.

ЦИФРА ДНЯ

397

різного ґатунку здобули цьогоріч наші
спортсмени на Олімпійських,
Паралімпійських іграх, чемпіонатах
і кубках світу та Європи
ТРИВАЄ
ПЕРЕДПЛАТА
ГАЗЕТИ
«УРЯДОВИЙ
КУР’ЄР»
НА 2017 РІК

4
5

медалей
ЕКСКЛЮЗИВ. Заступник міністра охорони здоров’я

Оксана Сивак розповідає, як розвиватиметься система
профілактики

ОПЕРАТИВНО

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ
УСІ
ВІДДІЛЕННЯ
ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ

..............

.................................................................

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

КОМПЕТЕНТНО
на запитання читачів
відповідають авторитетні
спеціалісти: урядовці, юристи,
учені, лікарі

.................................................................

ТЕЛЕКУР’ЄР

програми головних телеканалів України
на сторінках «Урядового кур’єра»

для ветеранів
для інших
війни, пенсіонерів, передплатників
чорнобильців,
та підприємств
студентів
і організацій
на 1 місяць . . . . . . . . 25 грн . . . . . . . . . . . . 47 грн
на 3 місяці . . . . . . . . . 75 грн . . . . . . . . . . 141 грн
на півроку . . . . . 150 грн . . . . . . . . . . 282 грн
Соціальний
передплатний
індекс 40227

Передплатний
індекс

61035

УВАГА!
Послуга
за приймання
передплати
на 2017 рік –
безкоштовна.
У Києві
газету
також можна
придбати
в кіосках
«Союздрук»

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 23 грудня 2016 року
4 820103 080053

USD 2628.6013
EUR 2745.3112
за 100 доларів СШа
за 100 євро

RUB 4.3188/AU
297386.81
за 10 рублів

AG 4145.30
PT 239728.44
за 10 тройських унцій

PD 173224.83
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www.ukurier.gov.ua

документи
РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН ПРОТОКОЛУ
№
від
До Протоколу на загальну суму

ДКА (далі — Сторона перша), що діє на підставі

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

,
, з однієї сторони;

в особі

ПОСТАНОВА
від 21 грудня 2016 р. № 971
Київ

установи, організації)

(далі — Сторона друга), що діє на підставі
,
в особі
(найменування посади, прізвище, ім’я, по батькові)

,
установи, організації)

(далі — Сторона третя), що діє на підставі
,
в особі

оголошення



оголошення



державне підприємство «Енергоринок» (далі — Сторона четверта), що діє на
підставі
,
в особі
, з четвертої сторони;
(найменування посади, прізвище, ім’я, по батькові)
(повне найменування підприємства,

,
установи, організації)

(далі — Сторона п’ята), що діє на підставі
,
в особі

, з п’ятої сторони;
(найменування посади, прізвище, ім’я, по батькові)

підприємство, установа, організація
(повне найменування підприємства,

(далі — Сторона шоста), що діє на підставі
,

р.

в особі

, з шостої сторони.
(найменування посади, прізвище, ім’я, по батькові)

2. Розрахунки за цим Протоколом проводяться усіма Сторонами в день надходження коштів на їх рахунки, але не пізніше наступного дня після їх надходження:
1) орган Казначейства перераховує кошти, залучені з єдиного казначейського
гривень на підставі рішення
рахунка, Стороні першій у сумі
Мінфіну;
2) Сторона перша перераховує на рахунок Сторони другої кошти у сумі
гривень на погашення заборгованості за електричну
енергію;
3) Сторона друга перераховує Стороні третій:
кошти в сумі
гривень за електричну енергію, у тому числі
податок на додану вартість
гривень;
кошти в сумі
гривень процентів річних;
гривень інфляційних нарахувань;
кошти в сумі
4) Сторона третя перераховує Стороні четвертій кошти в сумі
гривень, у тому числі податок на додану вартість _______ гривень, для розрахунків
за куповану у
20 році електричну енергію, згідно з договором від
№ ;
5) Сторона четверта перераховує Стороні п’ятій кошти в
гривень за куповану у
20
році елексумі
тричну енергію, у тому числі податок на додану вартість ______ гривень, згідно
з договором від
№ ;
6) Сторона п’ята перераховує Стороні останній кошти в сумі
гривень
20 році
для погашення заборгованості за поставку вугілля у
згідно з договором поставки від
№ ;
7) Сторона остання перераховує до загального фонду державного бюджету
кошти в сумі
гривень для погашення податкового боргу, в тому
числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього розстроченого (відстроченого) боргу) та
реструктуризованих або розстрочених, відстрочених грошових зобов’язань з
податку на прибуток та процентів, нарахованих на суму цих розстрочених (відстрочених) грошових зобов’язань;
8) усі учасники розрахунків у графі «Призначення платежу» платіжного доручення додатково зазначають «відповідно до додатку 3 до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2016 рік» (КПКВК 6381040) та постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 р. № 971».
3. Сторони, що підписали Протокол, несуть відповідальність за недотримання
вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 р. № 971 і невиконання своїх зобов’язань за цим Протоколом відповідно до законодавства.
4. Усі спірні питання, пов’язані з виконанням цього Протоколу, вирішуються
шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спірні питання неможливо вирішити
шляхом переговорів, вони вирішуються у порядку, встановленому законодавством.
5. Цей Протокол набирає чинності з моменту його підписання усіма Сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
Дата та номер реєстрації цього Протоколу встановлюються після його підписання всіма Сторонами.
Протокол вважається укладеним у разі, якщо він підписаний Сторонами без
розбіжностей та інших додаткових умов.
(кількість при6. Цей Протокол складено українською мовою у
мірників зазначається за кількістю Сторін та додатково по одному примірнику
для Казначейства та уповноваженого банку) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

оголошення



оголошення

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «ДЕЛЬТА БАНК»
на електронних торговельних майданчиках:
ТОВАРНА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ»
Номер лота:
Коротка назва лота:
Місце проведення аукціону:
Дата проведення аукціону:
Час проведення аукціону:
Детальна інформація по лоту (параметри,забезпечення,початкова
ціна,правила участі в аукціоні):

Номер рахунка в
уповноваженому банку
____________________________
МФО _______________________
Код згідно з ЄДРПОУ__________
Керівник ____________________
Головний бухгалтер
____________________________
МП
Сторона п’ята
Енергогенеруюча компанія
Номер рахунка в
уповноваженому банку
____________________________
МФО _______________________
Код згідно з ЄДРПОУ__________
Керівник ____________________
Головний бухгалтер
____________________________
МП

підприємство, установа, організація

установи, організації)

ПРИМІРНИЙ ПРОТОКОЛ №
про організацію розрахунків за спожиту електричну енергію
20

, з третьої сторони;
(найменування посади, прізвище, ім’я, по батькові)

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2016 році коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 6381040 «Фінансова підтримка
державного підприємства «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний
завод імені О. М. Макарова» на погашення заборгованості за спожиту електричну енергію» (далі — бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем
бюджетної програми є ДКА.
Одержувачем бюджетних коштів є державне підприємство «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова» (далі — виробниче об’єднання «Південмаш»).
3. Бюджетні кошти спрямовуються на погашення заборгованості за спожиту
виробничим об’єднанням «Південмаш» електричну енергію, що здійснюється
шляхом проведення узгоджених розрахунків між суб’єктами господарювання
за електричну енергію, вугільну продукцію та погашення вугледобувними підприємствами податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств (з урахуванням
штрафних санкцій, пені, процентів, нарахованих на суму такого розстроченого
(відстроченого) боргу) та реструктуризованих або розстрочених (відстрочених)
грошових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та процентів, нарахованих на суму таких зобов’язань.
Проведення зазначених взаєморозрахунків здійснюється на підставі укладених всіма учасниками розрахунків протоколів про їх організацію згідно з актами
звіряння заборгованості між виробничим об’єднанням «Південмаш» і енергопостачальними компаніями за спожиту електричну енергію та довідками територіальних органів ДФС про наявність у вугледобувних підприємств податкового
боргу та реструктуризованих або розстрочених (відстрочених) грошових зобов’язань з податку на прибуток підприємств. Примірний протокол про організацію розрахунків за спожиту електричну енергію наведений у додатку.
Виробниче об’єднання «Південмаш» подає підписані протоколи разом з актами звіряння та довідками територіальних органів ДФС до ДКА, яке складає
зведений реєстр протоколів та подає його Казначейству, уповноваженому банку,
що обслуговує державне підприємство «Енергоринок» та енергопостачальні
компанії, для проведення розрахунків протягом трьох банківських днів.
4. Для проведення розрахунків за рахунок бюджетних коштів всі учасники,
крім державного підприємства «Енергоринок» та енергопостачальних компаній,
відкривають рахунки в Казначействі.
Енергопостачальні компанії та державне підприємство «Енергоринок» проводять розрахунки за електричну енергію через відкриті в уповноваженому
банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання відповідно до Закону України «Про електроенергетику».
5. Відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства
та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.
6. ДКА до 25 числа наступного місяця подає Мінфіну звіт про використання
бюджетних коштів за формою, встановленою Мінфіном.
7. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання
бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням
здійснюються в установленому законодавством порядку.
Додаток
до Порядку

1. Учасниками розрахунків цього Протоколу є:

Номер рахунка в Казначействі
____________________________
МФО _______________________
Код згідно з ЄДРПОУ__________
Керівник ____________________
Головний бухгалтер
____________________________
МП
Сторона третя
Енергопостачальна компанія

(повне найменування підприємства,

ПОРЯДОК
використання у 2016 році коштів, передбачених у державному бюджеті
для фінансової підтримки державного підприємства «Виробниче
об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова»
на погашення заборгованості за спожиту електричну енергію

(місце укладення Протоколу)

, з другої сторони;

підприємство, установа, організація

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет
Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Порядок використання у 2016 році коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки державного підприємства «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова» на
погашення заборгованості за спожиту електричну енергію, що додається.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 грудня 2016 р. № 971



Сторона перша
ДКА

(повне найменування підприємства,

Про затвердження Порядку використання
у 2016 році коштів, передбачених
у державному бюджеті для фінансової
підтримки державного підприємства
«Виробниче об’єднання Південний
машинобудівний завод
імені О. М. Макарова» на погашення
заборгованості за спожиту електричну
енергію

№№6167-6173
Права вимоги за кредитними договорами.
http://e-commodity.fbp.com.ua/
27 січня 2017 р.
З 11:00 до 12:00
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/8429-27012017-1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКГ МОНІТОРИНГ» (ТОВ «АУКЦІОН.ЮА»)
Номер лота:
№№7461
Коротка назва лотв:
Права вимоги за кредитними договорами.
Місце проведення аукціону:
https://www.aukzion.com.ua
Дата проведення аукціону:
27 січня 2017 р.
Час проведення аукціону:
з 11:00 до 12:00
Детальна інформація по лоту (параметри,забезпечення,початкова ціна,правила
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/8426-27012017
участі в аукціоні):
ТОВАРНА БІРЖА «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА»
Номер лота:
1-9
Коротка назва лота:
Права вимоги за кредитними договорами.
Місце проведення аукціону:
http://etm.ueex.com.ua/
Дата проведення аукціону:
27 січня 2017 р.
Час проведення аукціону:
з 10:00 до 11:00
Детальна інформація по лоту (параметри,забезпечення,початкова ціна,правила
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/
участі в аукціоні):
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКГ МОНІТОРИНГ» (ТОВ «АУКЦІОН.ЮА»)
Номер лота:
№№ 7466-7468
Коротка назва лота:
Права вимоги за кредитними договорами.
Місце проведення аукціону:
https://www.aukzion.com.ua
Дата проведення аукціону:
27січня 2017 р.
Час проведення аукціону:
з 11:00 до 12:00
Детальна інформація по лоту (параметри,забезпечення,початкова ціна,правила
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/
участі в аукціоні):



гривень

(словами)

(найменування посади, прізвище, ім’я, по батькові)

підприємство, установа, організація

Сторона друга
Державне підприємство
«Виробниче об’єднання
Південний машинобудівний
завод імені
О. М. Макарова»
Номер рахунка в Казначействі
____________________________
МФО _______________________
Код згідно з ЄДРПОУ__________
Керівник ____________________
Головний бухгалтер
____________________________
МП
Сторона четверта
Державне підприємство
«Енергоринок»
Номер рахунка в
уповноваженому банку
____________________________
МФО _______________________
Код згідно з ЄДРПОУ__________
Керівник ____________________
Головний бухгалтер
____________________________
МП
Сторона шоста
Вугледобувне підприємство
Номер рахунка в
уповноваженому банку
____________________________
МФО _______________________
Код згідно з ЄДРПОУ__________
Керівник ____________________
Головний бухгалтер
____________________________
МП

Примітка. Відбиток печатки проставляється за її наявності.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 21 грудня 2016 р. № 985
Київ

Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 7 травня 2015 р. № 263
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 2015 р. № 263
«Про особливості регулювання відносин у сфері електроенергетики на території,
де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 38, ст.
1148; 2016 р., № 47, ст. 1694, № 55, ст. 1917) зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 грудня 2016 р. № 985

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 травня 2015 р. № 263
1. У пункті 1:
1) абзац п’ятий виключити;
2) доповнити пункт абзацом такого змісту:
«кошти інвестиційної складової в тарифах на електричну енергію виробників
електричної енергії, затвердженої з метою компенсації інвестицій та кредитів,
кошти від яких використані для реконструкції та модернізації електроустановок,
розташованих на неконтрольованій території та введених в експлуатацію у визначеному законодавством порядку, зараховуються на поточні рахунки із спеціальним режимом використання таких виробників в уповноваженому банку та
використовуються першочергово на виконання зобов’язань перед публічним
акціонерним товариством «Державний ощадний банк України».».
2. У пункті 131 слова «санкцій та пені, на виконання зобов’язань перед уповноваженим банком та/або міжнародними фінансовими організаціями» замінити
словами і цифрами «санкцій та пені (в тому числі на надання цільових позик
іншим учасникам Оптового ринку електричної енергії виключно для погашення
податкових зобов’язань або податкового боргу таких учасників), на виконання
зобов’язань перед уповноваженим банком та/або міжнародними фінансовими
організаціями, а також на накопичення запасів вугільної продукції на складах
теплових електростанцій, які розташовані на підконтрольній території, для проходження осінньо-зимового періоду 2016/17 року».

оголошення
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оголошення

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл.
(м. Бахмут, вул. Миру, 5) викликає як відповідача
Анисимова К.О., 23.07.1994 р.н., за позовом Тимченко Л.М. про усунення перешкод в користуванні
майном, викликається 29.12.2016 о 15.00 год., у разі
неявки справа буде розглянута за відсутністю відповідача.
Суддя О.П. Харченко

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове засідання Гнілицького Віталія Валерійовича, Гнілицьку Тетяну Володимирівну як
відповідачів в цивільній справі № 328/4066/16-ц за
позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» до Гнілицького Віталія Валерійовича, Гнілицької Тетяни Володимирівни про стягнення боргу. Судове засідання
відбудеться 28.12.2016 року о 13 годині 40 хвилин в
приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28.
Суддя Курдюков В.М.



оголошення



До Олександрівського відділення поліції Дніпровського
відділу Головного управління Національної поліції в Запорізькій області для допиту в якості підозрюваного у кримінальному провадженні № 12016080020004328 викликається
Очеретько Ігор Валерійович, 09.08.1970 р.н., що мешкає за
адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Цегельна,
43.
Для проведення допиту Очеретьку І.В. необхідно прибути
27 грудня 2016 року о 09 годині 00 хвилин за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 2, до слідчої Олександрівського відділення поліції Дніпровського відділу Головного управління Національної поліції в Запорізькій області
Бібік Н.І.
При собі мати паспорт або інший документ, що засвідчує
особу.

УВАГА!

ТОВ МЖК «Оболонь», на підставі подовженого договору оренди земельної ділянки, серія та
номер 188 від 18.03.2005, просить користувачів гаражних боксів, розташованих на вказаній земельній
ділянці по вул. Б. Хмельницького, 80-б (кадастровий
номер 8000000000:88:055:0004) терміново, але не
пізніше 26.12.16 зв’язатися з орендарем земельної
ділянки для встановлення прав власності та вирішення майнових питань.
Контактна особа +38 068 351 47 44, Роман.

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

24 грудня 2016 року, субота, № 244

www.ukurier.gov.ua
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оголошення
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Втрачені суднові квитки
ПІДОЗРЮВАНОГО при здійсненні спеціального досудового розслідування
ПП «РІНА» на промислові човни Підозрювана Пугач Марина Михайлівна, 24.10.1985 р.н., що мешкає за

Прокуратурою Автономної Республіки Крим
здійснюється процесуальне керівництво досудовим
розслідуванням у кримінальних провадженнях
№ 42016010000000185 за підозрою Цекова С.П.,
№ 42016010000000204 за підозрою Савченко С.Б.,
№ 42016010000000195 за підозрою Бахарєва К.М.,
№ 42016010000000181 за підозрою Гафарова Е.С.,
№ 42016010000000201 за підозрою Заїченка А.А.,
№ 42016010000000202 за підозрою Ільясова Р.І.,
№ 42016010000000193 за підозрою Іоффе Г.А.,
№ 42016010000000180 за підозрою Кличнікова
В.М., № 42016010000000184 за підозрою Нахлупіна
В.Г., № 42016010000000196 за підозрою Фікса Є.З.,
№ 42016010000000205 за підозрою Шувайникова
С.І. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111
КК України (державна зрада).
В межах вищезазначених кримінальних проваджень стосовно вказаних осіб зібрано достатньо доказів для зміни раніше повідомленої підозри, у
зв’язку із викладеним на виконання положень ст.
297–5 КПК України пропоную наступним підозрюваним: Цекову С.П., Савченко С.Б., Бахарєву К.М.,
Гафарову Е.С., Заїченку А.А., Ільясову Р.І., Іоффе
Г.А., Кличнікову В.М., Нахлупіну В.Г., Фіксу Є.З.,
Шувайникову С.І. прибути разом із своїми захисниками до прокуратури Автономної Республіки Крим
(м. Київ, вул. Московська, 8, каб. 346) з 24.12.2016
(з 09:00 до 18:00) для проведення вказаної процесуальної дії, а саме:
до прокурора відділу Даниліна О.Є. (044-200-56-14):
- Цеков Сергій Павлович, 28.08.1953 р.н. ;
- Савченко Світлана Борисівна, 24.06.1965 р.н.;
- Нахлупін Віталій Германович, 19.04.1966 р.н.
до прокурора відділу Джегеріс Д.В. (044-200-56-14):
- Бахарєв Костянтин Михайлович, 20.10.1972 р.н.;
- Гафаров Едіп Саїдович, 09.05.1952 р.н.;
- Фікс Єфим Зіс’євич, 27.11.1946 р.н.;
до прокурора відділу Ковальчак В.В. (044-200-56-14):
- Заїченко Анатолій Анатолійович, 05.08.1969 р.н.;
- Ільясов Ремзі Ільясович, 12.04.1972 р.н.;
- Шувайников Сергій Іванович, 01.08.1954 р.н.
до начальника відділу Блудової С.М.:
- Іоффе Григорій Адольфович, 03.04.1953 р.н.;
- Кличніков Володимир Миколайович, 24.08.1964
р.н.
Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України,
визнавши зібрані під час досудового розслідування
докази достатніми для складання обвинувальних
актів, прокурор або слідчий за його дорученням зобов’язаний повідомити підозрюваному, його захиснику про завершення досудового розслідування та
надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного повідомляємо, що
у вказаних кримінальних провадженнях зібрані усі
необхідні докази для складання обвинувальних
актів.
У зв’язку з цим інформуємо, що зазначені вище
підозрювані можуть ознайомитись з матеріалами
вказаних кримінальних проваджень з можливістю
здійснення копіювання та інше відповідно до вимог
ч. ч. 2, 3 ст. 290 КПК України.
Ураховуючи строки досудового розслідування та
положення ст. 28 КПК України, обсяг матеріалів кримінального провадження (3 томи, в кожному по 250
сторінок), пропонуємо зазначеним вище підозрюваним прибути разом із своїми захисниками до прокуратури Автономної Республіки Крим (м. Київ, вул.
Московська, 8, каб. 346) у період з 24.12.2016 до
27.12.2016 включно (з 09:00 до 18:00) для проведення процесуальних дій, у тому числі ознайомлення з матеріалами кримінальних проваджень в
порядку ст. 290 КПК України, а саме:
до прокурора відділу Даниліна О.Є. (044-200-56-14):
- Цеков Сергій Павлович, 28.08.1953 р.н. ;
- Савченко Світлана Борисівна, 24.06.1965 р.н.;
- Нахлупін Віталій Германович, 19.04.1966 р.н.
до прокурора відділу Джегеріс Д.В. (044-200-56-14):
- Бахарєв Костянтин Михайлович, 20.10.1972 р.н.;
- Гафаров Едіп Саїдович, 09.05.1952 р.н.;
- Фікс Єфим Зіс’євич, 27.11.1946 р.н.;
до прокурора відділу Ковальчак В.В. (044-200-56-14):
- Заїченко Анатолій Анатолійович, 05.08.1969 р.н.;
- Ільясов Ремзі Ільясович, 12.04.1972 р.н.;
- Шувайников Сергій Іванович, 01.08.1954 р.н.
до начальника відділу Блудової С.М.:
- Іоффе Григорій Адольфович, 03.04.1953 р.н.;
- Кличніков Володимир Миколайович, 24.08.1964
р.н.
Разом з цим, пропоную вам в цей самий строк
відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК України надати прокурорам по вказаним кримінальним провадженням
доступ та можливість скопіювати або відобразити
відповідним чином будь-які речові докази, документи або копії з них, які ви маєте намір використовувати як докази в суді.
Відповідно до ч. 9 ст. 290 КПК України сторони
кримінального провадження зобов’язані письмово
підтвердити протилежній стороні - прокурору факт
надання їм доступу до матеріалів із зазначенням
найменування таких матеріалів.
Начальник управління з розслідування
кримінальних проваджень слідчими органів
прокуратури та процесуального керівництва
прокуратури АР Крим
М. Мерет

недійсними.
Втрачене свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації «Правничий
часопис Донецького університету»
(засновник – Донецький національний університет) Серія KB № 15441Офіційне повідомлення
4013ПР, видане Міністерством
ПАТ «Укртелеком»
юстиції України 26 червня 2009 p.,
ПАТ «Укртелеком» з 01 січня 2017 року проводить зміну тарифів
вважати недійсним.
на користування лініями безпосереднього зв’язку для бюджетних усДля розгляду справи
танов (нових та існуючих споживачів), а саме вартість користування
№ 4254/3060/16-ц про розірвання послугою буде становити 84,00 грн. з ПДВ.
Звертаємо увагу, що ПАТ «Укртелеком» пропонує комплексні цішлюбу викликається до Рубіжан- нові пропозиції (тарифні плани), які поряд з послугами користування
ського міського суду Луганської лініями безпосереднього зв’язку включають інші цікаві телекомуніобласті як відповідач Шевченко Ві- каційні послуги.
Детальну інформацію про тарифи можна отримати
талій Олександрович на 27 грудня
за телефоном Контакт-центру 0-800-506-801
(дзвінки безкоштовні).
2016 року на 09.00 годину.
Межівський районний суд Дніпропетровської обОфіційне повідомлення
ласті викликає Шолохова Андрія Олександровича як
ПАТ «Укртелеком»
відповідача для участі у розгляді цивільної справи
за позовом Козлюк-Шолохової Марини Олексан- З 01.01.2017 ПАТ «Укртелеком» встановлює
дрівни про стягнення аліментів на 10.00 годину 29 нові тарифи на послуги телеграфного зв’язку загрудня 2016 року в приміщенні Межівського районного суду Дніпропетровської області по вул. Мос- гального користування (передавання телеграм)
ковській, 21, смт Межова Межівського району для всіх категорій споживачів.
Дніпропетровської області.
Нагадуємо, що відправити телеграму (на звиУ разі неявки відповідача справа буде розгляда- чайному або художньому бланку) можливо зі
тись без його участі.
Суддя О.О. Гончаренко стаціонарного телефону, зателефонувавши на
номер служби прийому телеграм за номером
Офіційне повідомлення
0-800-506-156.
ПрАТ «Датагруп»
З 01.01.2017 року ПрАТ «Датагруп» впроваджує Детальну інформацію про тарифи розміщено на
тарифні плани на послуги доступу до мережі Інтернет для фізичних осіб м. Київ, м. Вишгород, с. Чайки сайті www.ukrtelecom.ua та в центах обслугову(Києво-Святошинського району), с. Нові Петрівці вання абонентів ПАТ «Укртелеком», які надають
(Вишгородського району Київської області).
послуги з передавання телеграм.
Детальну інформацію про нові тарифи та умови
Отримати інформацію про послуги і тарифи
їх застосування розміщено на сайті
http://www.domtele.com/.
Укртелекому можна також за телефоном КонтактОтримати додаткову інформацію можна також
центру 0-800-506-800 (дзвінки безкоштовні в
і за номером телефону Контакт-центру
межах України з номерів українських операторів).
0 800 21 00 00.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна справа за заявою Товариства з
обмеженою відповідальністю «Порше Мобіліті» до
Єрашова Ігоря Віталійовича про стягнення заборгованості.
Відповідач Єрашов Ігор Віталійович викликається
до каб. № 15 суду на 28.12.2016 року на 09 годину
00 хвилин, для участі у розгляді справи по суті.
У разі неявки відповідача справа буде розглянута
у його відсутності за наявними доказами.
Суддя Ткачов О.М.

Волноваський районний суд Донецької області
(85700, м. Волноваха, вул. Ювілейна, 29) розглядає цивільну справу за позовом ТОВ «Порше Мобіліті» до Асатрян Оксена Аветіковича про стягнення заборгованості.
Відповідач у справі Асатрян Оксен Аветікович зареєстрований за адресою: вул. Кошового, 15, с. Андріївка
Волноваського району Донецької області, 17.01.2017
року о 10.00 год. викликається до суду для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглядатися за його відсутності.

Марківський районний суд Луганської області викликає як відповідача Чикун Світлану Леонідівну в судове
засідання для розгляду цивільної справи за позовом
Харківського національного медичного університету до
Чикун Світлани Леонідівни про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Марківського районного суду Луганської області 29.12.2016 р.
о 09 год. 00 хв. за адресою: смт Марківка, пл. Соборна,
буд. 31 Луганської області.
У разі неявки в судове засідання суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Шевченківський районний суд м. Львова викликає Панчошну Анастасію Олександрівну, останнє відоме місце
проживання: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, пр.
Леніна, 27/196, в судове засідання, яке відбудеться 29
грудня 2016 року о 09.50 год. по справі за позовом Панчошного Дмитра Івановича до Панчошної Анастасії Олександрівни про розірвання шлюбу.
Панчошна Анастасія Олександрівна викликається в судове засідання як відповідачка по справі.
З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачка
вважається повідомленою про час і місце розгляду справи.
Попереджаємо, що в разі неявки відповідачки в судове засідання на вказану дату, справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Мохов Є.І.

Суддя А.П. Чернік

Суддя Зима І.Є.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування Запорізької області знаходиться цивільна справа
Підозрюваного Дибова Едуарда Вікторовича, 31.08.1972 року № 310/7828/16-ц за позовом ПАТ «Комерційний банк «Екснародження, зареєстрованого за адресою: Донецька область, побанк» до Пінчука С.В. про стягнення грошових коштів.
м. Макіївка, вул. Рози Люксембург, буд. 117, на підставі
Розгляд справи призначено на 29.12.2016 року о
ст.ст.297-5, 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 28 13-10 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного
грудня 2016 року до каб. 303 СВ УСБУ в Донецькій області, до суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
слідчого Тітова В.В., за адресою: Донецька область, м. Маріу- Консульська, 64, зала судового засідання 411.
поль, вул. А. Нільсена, буд.33, для вручення повідомлення про
Суд викликає Пінчука Сергія Володимировича як відпідозру, ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, отримання обвинувального акта та реєстру матеріалів повідача.
Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відповіпри здійсненні спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №22016050000000111 за ч.1 ст.258-3 дача у судове засідання справа буде розглянута за наКК України. У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки явними матеріалами.

Сватівський районний суд Луганської області викликає Балюка Леоніда Івановича в судове засідання
25 січня 2017 року о 09-00 для розгляду цивільної
справи за позовом ПАТ «Альфа Банк» до Балюка
Леоніда Івановича про стягнення заборгованості, яке
відбудеться за адресою: Сватівський районний суд
Луганської області. Відповідачу пропонується надати
свої заперечення проти позову та докази на їх підтвердження. У випадку неявки відповідача в судове
засідання та неповідомлення суду про причини неявки, позов буде розглянутий за його відсутністю за
наявними в матеріалах справи доказами.
Суддя Река А.С.

ЯДП 19-15(2), ЯДП 19-16(2), ЯДП адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Брюсова, буд. 61, на підставі
19-17(2)
вважати

ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 28.12.2016,
29.12.2016, 30.12.2016 року у період часу з 09.00 до 18.00 години до першого слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Рум’янцева, 4а, для проведення за
вашою участю слідчих дій у кримінальному провадженні ЄРДР
№ 42016050000000217 від 24.03.2016 за ч. 1 ст. 258-3 КК України для вручення вам повідомлення про підозру, допиту у якості підозрюваного, закінчення досудового розслідування та відкриття вам матеріалів
кримінального провадження, відповідно до вимог ст. ст. 46, 47, 54, 278,
290, 291 КПК України.

на виклик настають наслідки, передбачені ст.139 КПК України.

Суддя Полянчук Б. І.

Оглошення про проведення Загальних Зборів
Громадскької організації «Рух «Я маю право»
25 січня 2017 року о 12 годині 00 хвилин у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, будинок 13, квартира 4, відбудуться позачергові Загальні збори учасників ГО «Рух «Я Маю
Право».
Збори проводитимуться з метою обговорення внесення змін
до статуту ГО «Рух «Я Маю Право», переобрання Голови правління, переобрання членів правління, про припинення та виключення членів та учасників організації зміни місцезнаходження
громадської організації та погодження діяльності організації.
Підтвердження участі, делегування повноважень учасників
та членів ГО та пропозиції приймаються за електронною адресою: evgen83evg@gmail.com.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає відповідачів Дурова Юрія Івановича, Дурова Олександра Юрійовича, Мещерякова Володимира Єгоровича в судове засідання, яке призначене
на 15.00 годину 13.01.2017 року для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Державний Ощадний банк України» в особі філії Донецьке обласне
управління AT «Ощадбанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться за
адресою: вул. Центральна, 26 а, смт Більмак Більмацького району Запорізької області.
Суддя В. О. Мальований

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Яцко Олександра Васильовича, 03.08.1985
р.н., в судове засідання, яке призначене на 16 год.
45 хв. 12 січня 2017 року, для розгляду цивільної
справи № 319/1592/16-ц за позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» до Яцко Олександра Васильовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором,
яке відбудеться за адресою: вул. Центральна, 26-а,
смт Більмак Більмацького району Запорізької області.
Суддя Ю.М. Горбачов

Врадіївський районний суд Миколаївської області
повідомляє відповідача Трофіменко Ольгу Миколаївну, 22.04.1971 року народження, що 29 грудня
2016 року о 09 годині 00 хвилин в залі судових засідань Врадіївського районного суду Миколаївської
області відбудеться розгляд цивільної справи
№ 474/775/16-ц за позовом Публічного Акціонерного
Товариства «Акціонерний Банк «Експрес Банк» до
Трофіменко Ольги Миколаївни про стягнення кредитної заборгованості.
Суддя М. І. Тихоненко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№157) розглядає цивільну справу №233/4349/16-ц за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» до Захарука І.Я., Захарук Д.С. про стягнення
заборгованості. Відповідачі у справі Захарук Іван Ярославович,
останнє відоме місце проживання: Донецька область,
м. Макіївка, сел. Калініно, м-н Калінінський, буд.13, кв.56, Захарук Дар’я Сергіївна, останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Юнокомунарівськ, вул. Дежнева, 23А,
викликаються до суду на 15 год. 30 хв. 29 грудня 2016 року
(корп. №2, каб. №21) для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У разі неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
Суддя О.В. Каліуш
за їх відсутності.

Вишгородський районний суд Київської області
повідомляє, що Кулигіна Тетяна Миколаївна викликається в судове засідання як відповідач у цивільній
справі за позовом ПАТ «Київобленерго» до Кулигіної
Тетяни Миколаївни про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 29 грудня 2016 року
о 08 годині 30 хвилин за адресою: м. Вишгород, вул.
Кургузова, 7, каб. 21.
У разі неявки відповідача без поважних причин,
справа буде розглянута за його відсутності.
Суддя І. Ю. Котлярова

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№157) розглядає цивільну справу №233/4974/16-ц за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» до Делікатного О.І., Делікатної В.А. про стягнення заборгованості. Відповідачі у справі Делікатний Олександр
Іванович, останнє відоме місце проживання: Донецька область,
м. Мирноград, м-н Молодіжний, буд. 44, кв. 85, Делікатна Вікторія Анатоліївна, останнє відоме місце проживання: Донецька
область, м. Макіївка, вул. Леніна, буд. 100, кв.2, викликаються
до суду на 15-00 годину 29 грудня 2016 року (корп. №2, каб.
№21) для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі неприбуття відповідач повинен повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу №233/4968/16-ц
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Максимова С.В. про стягнення заборгованості. Відповідач у справі Максимов Сергій
Валентинович, останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, м-н Комсомольський, буд. 11,
кв.43, викликається до суду на 15-10 годину 29 грудня
2016 року (корп. №2, каб. №21) для участі у розгляді
справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за його відсутності.

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області (адреса: вул. Героїв Небесної Сотні, 30, м. Шепетівка) викликає в судове засідання Калавуна Романа
Петровича на 29 грудня 2016 року на 09 годину 00 хвилин як відповідача по справі № 2/688/1251/16
№ 688/3772/16-ц за позовом ПАТ «Банк Форум» в особі
уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Форум» Ларченко
Ірини Миколаївни з метою дачі особистих пояснень. У
разі неявки та невиконання обов’язку повідомити суд
про причини неявки, справу буде вирішено на підставі
наявних в справі даних та постановлено заочне рішення.

Суддя О.В.Каліуш

Суддя О.В.Каліуш

Суддя С.В. Козачук

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
ОГОЛОШЕННЯ
проведення відкритого конкурсу з вибору керуючої
компанії індустріального парку «Павлоград»
Дніпропетровська обласна державна адміністрація, яка є ініціатором створення індустріального парку «Павлоград», оголошує конкурс з вибору його керуючої компанії.
1. Ініціатор створення індустріального парку:
найменування: Дніпропетровська обласна державна адміністрація, ЄДРПОУ 00022467, контактні дані: 49004, м. Дніпро, пр.
О. Поля, 1, www.adm.dp.gov.ua, e-mail: info@adm.dp.gov.ua
2. Концепція індустріального парку:
Затверджено розпорядженням голови Дніпропетровської
облдержадміністрації від 13 грудня 2016 року № Р-871/0/3-16
«Про створення індустріального парку «Павлоград», з яким
можна ознайомитись на офіційному сайті Дніпропетровської облдержадміністрації, за адресою:
http://www.adm.dp.gov.ua/OBLADM/Obldp.nsf/document.xsp?id
=3706FBDC9B36E817C22580890034С469.
3. Умови конкурсу визначені у конкурсній документації:
Умови конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального
парку «Павлоград» затверджено розпорядженням голови Дніпропетровської облдержадміністрації від 29 вересня 2015 року
№ Р-581/0/3-15 «Про умови конкурсу з вибору керуючої компанії
індустріального парку «Павлоград» (зі змінами), з яким можна
ознайомитись на офіційному сайті Дніпропетровської облдержадміністрації, за адресами:
http://www.adm.dp.gov.ua/QBLADM/obldp.nsf/document.xsp?id=
AB591BDF6A25FD1BC2257ED2002514B5;
http://www.adm.dp.gov.ua/OBLADM/obldp.nsf/document.xsp?id1E43EEAE04995B3AC2257ЕЕ50034ЕА4С;
http://www.adm.dp.gov.ua/OBLADM/obldp.nsf/document.xsp?id=
7FD6F50765FDDBB4C225804А5ВВА.
Початок конкурсу 14 грудня 2016 року. Заявки на участь у
конкурсі приймаються протягом 30 днів з дня оголошення конкурсу.
4. Земельна ділянка, на якій передбачається створення індустріального парку:
4.1. Кадастровий номер: 1223581800:03:001:0010
4.2. Площа: 250 га.
4.3. Місце розташування: Павлоградський район Дніпропетровської області (східна межа м. Павлограда). Ділянка обмежена
територіями ДП «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова», ТОВ «Павлоградський завод
технологічного обладнання».
4.4. Категорія цільового призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
5. Об’єкти, розміщені на земельній ділянці: в межах території
для розміщення індустріального парку «Павлоград» будівлі та
споруди відсутні.
6. Строк, на який створено індустріальний парк: 30 років.
7. Орган, до якого звертатися за додатковою інформацією:
7.1. Департамент економічного розвитку Дніпропетровської
облдержадміністрації, 49004, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 1,
тел.: +38 (056) 742-88-32, факс: +38 (056) 742-89-41, е-mail:
econom@depecon.dp.ua.
7.2. Контактна особа – заступник директора департаменту
економічного розвитку Дніпропетровської облдержадміністрації
– Псарьов Олексій Сергійович, тел./факс: +38 (056) 778-66-10,
e-mail: psarev@adm.dp.gov.ua.
За зверненням претендента йому надається необхідна додаткова інформація про концепцію індустріального парку, земельну
ділянку та розташовані на ній об’єкти.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Шепелев Олександр Олександрович, 04.07.1970 року народження, проживаючий за адресою: м. Київ, вул. Панфіловців, 27, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 2975
Кримінального процесуального кодексу України (далі —
КПК України) викликається 28 грудня 2016 року о 09:00 год.
до Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, кабінет 130 (тел. 044-200-56-28) для відкриття підозрюваному
стороною обвинувачення матеріалів кримінального провадження № 42016000000003900 від 13.12.2016 за ознаками
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27,
ч. 1 ст. 14, п.п. 6, 9, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 27, ч. 2
ст. 15, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 371; ч. 3
ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 372 КК України.
У відповідності до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний зобов’язаний прибути за викликом до слідчого,
а в разі неможливості прибути за викликом у призначений
строк — заздалегідь повідомити про це слідчого.
Згідно ст. 138 КПК України, поважними причинами неприбуття особи на виклик є: 1) затримання, тримання під
вартою або відбування покарання; 2) обмеження свободи
пересування внаслідок дії закону або судового рішення; 3)
обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини); 4) відсутність особи
у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або
вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей
заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших
близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на
виклик.
Статтею ст. 139 КПК України передбачені наслідки неприбуття на виклик:
ч. 1 — якщо підозрюваний, який був у встановленому
цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без
поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати —
у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора: від 0,5
до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.
ч. 2 — у випадку, встановленому частиною першою цієї
статті, до підозрюваного може бути застосовано привід.
ч. 5 — ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора
чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний
та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.
Згідно п. 20 1 розділу XI «Перехідних положень» КПК України, положення ч. 5 ст. 139 цього Кодексу поширюються
також на осіб, які понад шість місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної
відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані,
що вони перебувають за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає відповідачів: Аверочкіну Галину
Яківну, яка зареєстрована за адресою: вул. Октябрська, с.Лисиче, Амвросіївський р-н, Донецька обл., Аверочкіна Валерія Петровича,
зареєстрований за адресою: вул. Октябрська,
с. Лисиче, Амвросіївський р-н, Донецької області, Проскуренка Віталія Михайловича, зареєстрований за адресою: вул. 40 років
Перемоги, с. Лисиче, Амвросіївський р-н Донецької обл., Хронюка Володимира Анатолійовича, зареєстрований за адресою: вул.
Київська, с. Лисиче, Амвросіївський р-н Донецької обл., у судове засідання по цивільній
справі №2/323/1050/2016 323/3546/16-ц за
позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» до Аверочкіної Галини Яківни, Аверочкіна Валерія Петровича, Проскуренка Віталія
Михайловича, Хронюка Володимира Анатолійовича про стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться о 09.00 годині
27.12.2016 року у приміщенні суду за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Травнева,23, під головуванням судді Фісун Н.В.
З опублікуванням оголошення про виклик
відповідачі вважаються повідомленими про
час та місце розгляду справи та у випадку неявки до суду справу може бути розглянуто за
Суддя С.М. Майборода їх відсутності.

В порядку ч. 9 ст. 74 ЦПК України Чернігівський районний суд Чернігівської області викликає в судове засідання на 10 годину 00 хвилин
05 січня 2017 року як відповідача: Насєннік
Олену Михайлівну по цивільній справі за позовом Зіненко Вікторії Вікторівни до Антипової Валентини Олексіївни, Насєннік Олени Михайлівни,
Чернігівської районної державної адміністрації,
треті особи: Управління Держгеокадастру в Чернігівському районі, Приватний нотаріус Чернігівського міського нотаріального округу
Криворучко Інна Костянтинівна, Державна інспекція сільського господарства в Чернігівській
області, Садівниче товариство «За Мир» про визнання незаконним та скасування рішення Чернігівської районної державної адміністрації,
визнання недійсним Державного акта на право
власності на землю та скасування його державної реєстрації, визнання недійсним договору дарування земельної ділянки та зобов’язання
вчинити дії.
Судове засідання відбудеться у приміщенні
Чернігівського районного суду Чернігівської області суду за адресою: м. Чернігів, вул. Хлібопекарська, 4.
У разі неявки в судове засідання, справа
згідно з вимогами ЦПК України буде розглянута
у відсутність відповідача.
При публікації оголошення про виклик до
суду, відповідач вважається повідомленим про
час і місце судового розгляду.

ОГОЛОШЕННЯ
про виклик до Окружного адміністративного суду міста Києва третьої особи
в адміністративній справі № 826/12610/16
щодо скасування розпорядження
Міністерство соціальної політики України
інформує, що в Окружному адміністративному суді м. Києва відкрито провадження в
адміністративній справі № 826/12610/16 за
позовом Міністерства соціальної політики
України до Печерської районної у місті Києві
державної адміністрації, про скасування розпорядження.
ТАРАБУКІНА ІРИНА ІВАНІВНА викликається до Окружного адміністративного
суду м. Києва як третя особа для участі у
судовому засіданні по адміністративній
справі № 826/12610/16, головуючий суддя
Келеберда В. І.
Судове засідання призначено на 19 січня
2017 року об 11 годині 30 хвилин в приміщенні Окружного адміністративного суду
м. Києва, що розташований за адресою: м.
Київ, вул. Петра Болбочана, 8, корп. 1.
Міністерство соціальної політики України

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області викликає Черкасова Олександра Ігоровича (останнє відоме місце його реєстрації:
Полтавська область, м. Кременчук, вул. Махоркова, буд. 54/1), як відповідача у судове засідання по цивільній справі за позовом Кореневської Людмили Федорівни до Черкасова Олександра Ігоровича про стягнення боргу
за договором позики.
Судове засідання відбудеться 25 січня 2017 року о 10 годині 30 хвилин
у приміщенні суду за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, 29/5.
Явка до суду відповідача є обов’язковою. В разі неявки, справу буде розглянуто за вашої відсутності.
Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове
засідання.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112, м. Слов’янськ, вул.
Добровольського, 2) розглядає цивільні справи про стягнення заборгованності за позовом ПАТ КБ «Державний ощадний банк України» до:
Відповідач: Долженко Ігор Анатолійович, останнє місце реєстрації та проживання:
Донецька обл., м. Горлівка, вул. 60 років СРСР, буд. 61, кв. 46, викликається 11 січня
2017 року о 08 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.
Відповідач: Зомула Ігор Петрович, останнє місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Болотникова, буд. 3, кв. 61, викликається 11 січня 2017
року о 08 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.
Відповідач: Долженко Володимир Анатолійович, останнє місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Оленіна, буд. 8, кв. 112, викликається 11
січня 2017 року о 08 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 повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
Суддя Ж.О. Кривич справа буде розглянута у їх відсутності.
Суддя Кузнецов Р.В.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112, м. Слов’янськ, вул.
Добровольського, 2) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ «Державний ощадний
банк України» в особі філії — Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Грибової І. О. про стягнення заборгованості за позовом ПАТ «Державний ощадний банк
України» в особі філії — Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Замули І.П.
про стягнення заборгованості.
Відповідач по справі Грибова Ірина Олександрівна, яка проживає за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Горлівської дивізії, б. 48, кв. 8, викликається на 08.10
годину 29 грудня 2016 року до суду для участі у розгляді справи по суті.
Відповідач по справі Замула Ігор Петрович, який проживає за адресою: Донецька
область, м. Горлівка, вул. Болотнікова, б. 3, кв. 61, викликається на 08.00 годину 29
грудня 2016 року до суду для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя Т.О. Мартишева

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112, м. Слов’янськ, вул.
Добровольського, 2) розглядає цивільні справи про стягнення заборгованності за позовом ПАТ КБ «Державний ощадний банк України» до:
Відповідач: Коптенко Крістіна Олександрівна, останнє місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Горлівка, с. Зайцево, пров. Челюскіна, б. 23, викликається
10 січня 2017 року о 08 год. 30 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.
Відповідач: Коптенко Олена Юріївна, останнє місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Горлівка, с. Зайцево, пров. Челюскіна, б. 23, викликається 10 січня
2017 року о 08 год. 30 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.
Відповідач: Ніколаєнко Світлана Вікторівна, останнє місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Українська, буд. 95, кв. 33, викликається 10
січня 2017 року о 08 год. 30 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
Суддя Кузнецов Р.В.
справа буде розглянута у їх відсутності.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого Бєлавєнцева Олега Євгеновича для розгляду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42016000000002290 відносно
Бєлавєнцева Олега Євгеновича, обвинуваченого у вчиненні злочинів,
передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27,
ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України та повідомляє, що підготовче судове
засідання відбудеться 29.12.2016 р. о 12.00 год. в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Якуба
Коласа, 27А.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судоСуддя О.В. Ільяшевич вого провадження.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд 2) розглядає цивільну справу
№ 2/243/4519/2016 за позовом Публічного акціонерного товариства «Сбербанк» до Леонова Олександра Геннадійовича про стягнення заборгованості
за кредитним договором. Останнє відоме місце проживання відповідача
Леонова Олександра Геннадійовича: Донецька область, м. Горлівка, вул.
Комсомольська, буд. 24, кв. 7.
Відповідач викликається до суду на 27 грудня 2016 року на 13 год. 10 хв.
для участі у судовому засіданні.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття в судове засідання, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його
відсутністю.

Суддя І. О. Сидоренко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (суддя О. О. Наумик) викликає в судове засідання, яке відбудеться 28 грудня 2016 року о 10-30
год. за адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова,
157, корп. 2, каб.19, у справі за позовом Ковальова
Михайла Володимировича до Ковальової Олени Іванівни про розірвання шлюбу, як відповідача:
Ковальову Олену Іванівну, останнє місце проживання: м-н Центральний, 6/114, м. Макіївка, Донецька
область.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази на їх підтвердження.
У разі неявки відповідача у судове засідання
справа згідно з вимогами ЦПК України може бути
Суддя Т.О. Мартишева розглянута за їх відсутності.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу за позовом ТОВ
«Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» до Афанасьєва
О.О., Афанасьєвої О.О. про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Відповідачі у цивільній справі
№ 233/4621/16-ц — Афанасьєв Олександр Олександрович,
13.07.1978 р.н., зареєстрований у м. Макіївка Донецької області, вул. Тегеранська, 29, та Афанасьєва Олена Олексіївна, 07 жовтня 1974 р.н., зареєстрована за адресою:
м. Макіївка Донецької області, по кв-л Металург, 3/27, викликаються у судове засідання на 08-00 год. 28 грудня
2016 р. Розгляд зазначеної цивільної справи відбудеться в
приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області (корп. №2, каб. №16).
Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі
повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за їх відсутності.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка, Донецької
області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Лазарчука О.П., Лазарчук З.О., Лазарева О.Є.
про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідачі у цивільній справі №
233/4805/16-ц – Лазурчук Олег Павлович, 27
серпня 1968 р.н., зареєстрований за адресою:
Донецька область, м. Макіївка, кв-л. Шахтарський, 12/12 та Лазарчук Злата Олександрівна,
11 вересня 1967 р.н., зареєстрована за адресою:
Донецька область, м. Макіївка, кв-л. Гвардійський, 1/68, викликаються у судове засідання на
08.15 год. 30 грудня 2016 р. Відповідач у цивільній справі № 233/4806/16-ц – Лазарев Олександр
Євгенович, 06 серпня 1970 р.н., зареєстрований
за адресою: м. Макіївка, Донецької області по
вул. Б. Хмельницького, 37/24, викликається у судове засідання на 08.00 годину 30 грудня 2016
року. Розгляд зазначених цивільних справ відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області (корп. № 2,
каб. № 16).
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута
за їх відсутності.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Вітка Олександра Вікторовича,
13.09.1961 року народження (останнє відоме місце
проживання: м. Севастополь, вул. Суворова, буд. 8)
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 27
ст. 113, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 437, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437
Кримінального кодексу України, у судове засідання,
яке відбудеться 29 грудня 2016 року о 13.00 год. за
адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, зал судових засідань № 7, під головуванням судді Хіміча В.М. Явка
до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального
судового провадження.

Арбітражний керуючий – ліквідатор ЗАТ «Рівненський ливарний завод» (код ЄДРПОУ 30606056) Іванков Володимир Миколайович проводить пошук колишніх працівників, які були
звільнені в зв’язку з ліквідацією товариства та мають невиплачену заборговану заробітну плату, компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки, а також кредиторів, які заявлялись
по справі про банкрутство ЗАТ «Рівненський ливарний завод»
та сплатили судовий збір.
Пошук колишніх працівників та кредиторів ЗАТ «Рівненський
ливарний завод» проводиться з метою погашення заборгованості із заробітної плати, компенсацій по невикористаним відпусткам та повернення сплаченого судового збору.
Заяви щодо погашення заборгованості та банківські реквізити для перерахування коштів приймаються ліквідатором до
16 січня 2017 року.
Інформацію щодо вказаних виплат можна отримати за адресою: вул. Антоновича, буд. 23-В, м. Київ, 01004, за телефонами (044) 501-02-01, (067) 463-72-02 (режим роботи
Пн-Вт-Ср-Чт-Пт: з 10.00 до 16.00, Сб-Нд: вихідний) та на офіційному сайті www.ivankov.com.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Дарницький районний суд м. Києва викликає Суботіна Віталія Петровича, 09.03.1970 року народження, останнім відомим місцем проживання якого є адреса: м. Київ, вул. Здолбунівська, 7-а, кв. 45, в
судове засідання як відповідача по цивільній справі за позовом Суботіної Тетяни Дмитрівни про розірвання шлюбу.
Судове засідання відбудеться 19.01.2017 р. о 12.00 год. за адресою:
м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 127.
В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.
Суддя Т.О. Трусова
09 лютого 2017 року о 10 годині 00 хвилин в Київському районному
суді м. Одеси відбудеться розгляд цивільної справи за позовною заявою Матвєєвої Олени Володимирівни до Глушка Віктора Миколайовича про стягнення аліментів. Цим повідомленням як відповідач
запрошується Глушко Віктор Миколайович до зали судового засідання
№ 226 Київського районного суду м. Одеси, розташованого по вул.
Варненська, 3-б у м. Одесі. Роз’яснюю, що у разі неявки справа буде
розглянута у вашу відсутність.
Суддя Л.В. Калініченко

В провадженні Бориспільського міськрайонного суду перебуває цивільна справа за позовом Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «УНІКА» до Луценка Дмитра Віталійовича про стягнення
матеріальної шкоди.
У зв’язку з цим суд викликає Луценка Дмитра Віталійовича у судове
засідання, що відбудеться о 10 годині 00 хвилин 11 січня 2017 року за
адресою: м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, 10, каб. № 7.
Суддя Борець Є.О.

Томашпільський районний суд Вінницької області викликає Войтюка
Дмитра Юрійовича, останнє відоме місце проживання: м. Дніпро, вул. Відродження, 66, в судове засідання по справі за позовом Войтюк Валентини
Сергіївни до Войтюка Дмитра Юрійовича про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини, яке відбудеться 28 грудня 2016 року о 08.30
годині в Томашпільському районному суді Вінницької області за адресою:
24200, смт Томашпіль, вул. І. Гаврилюка, 57, Томашпільського району Вінницької області, під головуванням судді Пилипчука О.В.
Явка до суду є обов’язковою. У випадку неявки до суду справа може бути
розглянута без участі відповідача на підставі ст. ст. 224-227 ЦПК України.

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області сповіщає, що 06 січня 2017 року о 09.30 годині в приміщенні Новомосковського
міськрайонного суду Дніпропетровської області (м. Новомосковськ, пров.
Козацький, 8) під головуванням судді Городецького Д.І. відбудеться розгляд
цивільної справи № 183/4673/16 за позовом Моторного (транспортного)
страхового бюро України (МТСБУ) до Петрушевської Тетяни Василівни про
відшкодування в порядку регресу витрат, пов’язаних з виплатою страхового
відшкодування.
Як відповідач судом викликається Петрушевська Тетяна Василівна, місце
проживання якої суду не відомо.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗДОРОВО»

Вугледарський міський суд Донецької області (85670, м. Вугледар, вул.
Трифонова, 22) розглядає цивільну справу за позовом Коваленко Т.Л. до
Коваленка А.А про розірвання шлюбу. Відповідач по справі: Коваленко
Артем Андрійович, 27.04.1983 року народження, останнє відоме місце проживання: м. Донецьк, вул. Добровольського, буд.1, кв.233. Справу призначено до розгляду на 10.00 годину 20 лютого 2017 року.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Публічне акціонерне товариство «МАРФІН БАНК»
оголошує тендери на надання послуги з забезпечення фізичною
охороною у 2017 р.:
- Центрального відділення ПАТ «МАРФІН БАНК» в м. Чорноморську:
м. Чорноморськ, пр. Миру, 28 (один цілодобовий та один 12-годинний
пост);
- Білгород-Дністровського відділення ПАТ «МАРФІН БАНК» № 25:
Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Незалежності, 33-А
(один 9-годинний пост).
Умови проведення тендера розміщені на сайті www.marfinbank.ua
Конотопський міськрайонний суд Сумської області викликає Асадулаєва
Іслама Юсуповича як відповідача по цивільній справі № 2/577/1813/16 за
позовом Асадулаєвої Вікторії В’ячеславівни, Дзюба Уляни Петрівни, Дзюби
В’ячеслава Сергійовича, Дзюба Наталії Григорівни до Асадулаєва Іслама
Юсуповича про визнання особи такою, що втратила право користування
житловим приміщенням в судове засідання, яке відбудеться 29 грудня 2016
року о 08 год. 15 хв. в приміщенні суду за адресою: Сумська область,
м. Конотоп, вул. Садова, 8, каб. № 10, тел. 2-63-04. При собі необхідно мати
паспорт.

(03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича, б. 86-Н, код ЄДРПОУ
33637321) повідомляє про визнання втраченими бланків договорів
ОСЦПВВНТЗ: АК/1882583 — 1 шт., АК/1993972 — 1 шт., АК/2359953 —
1 шт., АК/2359955 — 1 шт., АК/2440319 — 1 шт., AК/2440341 — 1 шт.,
АК/2440342 — 1 шт.
Голова Правління ПрАТ «СК «ЗДОРОВО» Р.А. Дунаєвський

Суддя Д.І. Городецький

Суддя Дочинець С. І.
Деснянський районний суд м. Києва викликає як відповідача Танкова Павла Ігоровича у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк
«Правекс-Банк» до Танкова П. І. про стягнення заборгованості за договором кредиту на 23.01.2017 року об 11:00 год. за адресою: м. Київ,
пр-т Маяковського, 5-В, каб. 36.
У разі неявки відповідача або представника відповідача в судове засідання без поважних на те причин, справа буде розглянута за його
відсутності на підставі наявних у справі доказів.
Суддя І. В. Клочко
Московський районний суд м. Харкова викликає Беяра Дениса Анатолійовича, 18.04.1993 р.н., як відповідача по цивільній справі
№643/12027/16-ц за позовом Беяр Діани Олександрівни до Беяра Дениса Анатолійовича про розірвання шлюбу та стягнення аліментів. Слухання справи призначено на 13.01.2017 р. об 11.30 у приміщенні
Московського районного суду м. Харкова за адресою: м. Харків,
пр-т Ювілейний, 38-Є, каб. 42.
Суддя Л.І. Кізюн
Суддя М.В. Мамалуй

Бердянським міськрайонним судом Запорізької області (суддя Прінь І.П.,
за адресою: м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. № 302) 24 січня 2017
року о 13 годині 30 хвилин буде розглядатися цивільна справа за позовом
публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України» в
особі філії — Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Тітова Євгена
Миколайовича, Ткаченка Костянтина Леонідовича, Куст Ольги Дмитрівни
про солідарне стягнення заборгованості за кредитним договором.
В судове засідання викликаються відповідачі Тітов Є.М., Ткаченко К.Л.,
Куст О.Д. У разі неявки відповідачів справа буде розглянута за наявними у
справі матеріалами.
Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє, що розгляд цивільної
справи № 2-4565/16 за позовом Низової Людмили Володимирівни до Київської міської ради, треті особи: Обслуговуючий кооператив «Залізничник»,
Головне управління юстиції, про визнання права власності в порядку спадкування, призначено на 19 січня 2017 року на 11 год. 00 хв. в приміщенні
суду за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб. 24, під головуванням судді
Кізюн Л.І.
У судове засідання викликається третя особа: ОК «Залізничник», місце
знаходження якого за адресою: 03035, м. Київ, вул. Льва Толстого, 64.
Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як відповідача
Стахановську міську раду Луганської області (Луганська область, м. Кадіївка
(Стаханов), вул. Кірова, 32) по цивільній справі №428/10357/16-ц за позовом
Герасименко Галини Іванівни до Кадіївської міської ради Луганської області
про встановлення факту сумісного мешкання однією родиною чоловіка та
жінки без реєстрації шлюбу, визначення додаткового строку для прийняття
спадщини, яке відбудеться 19 січня 2017 року о 09-00 год. у приміщенні
суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме справу
без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О.В. Пилипчук

Суддя Т.А. Буток
Хмільницький міськрайонний суд Вінницької області (Вінницька область,
м. Хмільник, вул. Столярчука, 4) викликає Алшиха Махмуда Джудата як відповідача
у цивільній справі № 149/2763/16-ц за позовом Адміністрації КЗ «Вінницький обласний дитячий будинок «Гніздечко» Вінницької обласної ради» в інтересах дітей;
Паука Максима Махмуда, Базишина Артема Віталійовича до Алшиха Махмуда Джудата, Паук Ірини Василівни, третя особа: Служба у справах дітей Хмільницької РДА
про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів, в судове засідання, яке
відбудеться 16 січня 2017 року об 11.00 год. в приміщенні Хмільницького міськрайонного суду за адресою: м. Хмільник, вул. Столярчука, 4. У разі неявки Алшиха
Махмуда Джудата справа буде розглянута на підставі наявних доказів.

Суддя Олійник І.В.
Зміївський районний суд Харківської області викликає Самойленка Ігоря Ігоровича, 03.12.1980 р.н., останнє відоме місце проживання: Україна, Автономна республіка Крим, м. Севастополь, вул. Охотська, 20, для проведення судового засідання
по цивільній справі за позовом Самойленка Анатолія Івановича до Самойленка Ігоря
Ігоровича про визнання договору дарування недійсним. Судове засідання відбудеться 05.01.2017 року о 15.00 у приміщенні Зміївського районного суду Харківської
обл. за адресою: м. Зміїв Харківської обл., вул. Адміністративна, 6, зала судового
засідання № 3. Явка є обов’язковою. У разі неявки відповідача Самойленка Ігоря
Ігоровича на судове засідання, судовий розгляд справи буде проведено за його відсутності на підставі наявних доказів і буде постановлено заочне рішення.

Суддя В.В. Овдієнко

Вишгородський районний суд Київської області повідомляє, що Пімонов
Роман Миколайович викликається в судове засідання як відповідач у цивільній справі за позовом Пімонової Юлії Федорівни до Пімонова Романа
Миколайовича про розірвання шлюбу.
Судове засідання відбудеться 28 грудня 2016 року о 10 год. 30 хв. за адресою: м. Вишгород, вул. Кургузова, 7, каб. №21.
У разі неявки відповідача без поважних причин, справа буде розглянута
за його відсутності.

Повістка про виклик підозрюваних при здійсненні судового засідання
в порядку спеціального судового провадження
Обвинувачений Бєлкін Юрій Леонідович, 26.09.1978 р.н., зареєстрований
за адресою: Одеська обл., Комінтернівський р-н, с. Візирка, вул. Центральна,
1, та обвинувачена Бабініна Олена Василівна, 23.10.1973 р.н., зареєстрована
за адресою: м. Одеса, вул. 25 Чапаївської дивізії, 20, кв. 8-а, відповідно до
вимог 297-5, 323 КПК України викликаються в судове засідання, що відбудеться 16 січня 2017 року о 10 годині 30 хвилин в залі судових засідань
№233 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул.
Балківська, 33, для участі в судовому засіданні в якості обвинувачених.

Суддя І.О. Юзефович

Суддя І. Ю. Котлярова

Суддя С.М. Кічмаренко

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100,
м. Слов’янськ, вул. Добровольского, буд. 2) розглядає цивільну справу
№ 2/243/4826/2016 за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Єфанова Володимира Васильовича, Єфанової Майї Іванівни про стягнення заборгованності. Відповідачі Єфанов Володимир Васильович, Єфанова Майя
Іванівна, останнє відоме місце мешкання яких: м. Горлівка, Микитівський район, вул. Ярошенка, будинок 45, квартира 13, викликаються
до суду на 13 січня 2017 року на 09 годину 00 хвилин для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову
та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута за їх відсутністю.
Суддя М.О. Гусинський

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу за
позовом ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Тариця З.І., Фролова А.П.
про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідачі у цивільній
справі № 233/5328/16-ц – Тариця Зоя Іванівна, 24 березня 1962 р.н., зареєстрована у м. Дебальцеве Донецької області, вул. Залізнична, 116/5 та Фролов Артем
Петрович, 27 травня 1981 р.н., зареєстрований за адресою: м. Дебальцеве Донецької області по вул. Сєвєрна, 2, викликаються у судове засідання на 08.00
год. 29 грудня 2016 р. Розгляд зазначеної цивільної справи відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області (корп. № 2,
каб. № 16).
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.
У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за їх відсутності.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в судове засідання як відповідачів
Бровікову Олену Вікторівну та Яшнікову Наталію Валентинівну (останнє відоме місце
проживання відповідачів: м. Київ, вул. Райдужна, буд. 9, кв. 85) по цивільній справі
за позовом Хатковської Людмили Вікторівни поданого в особі представника Браткевича Олександра Олександровича до Бровікової Олени Вікторівни, Яшнікової Наталії Валентинівни, яка діє в своїх інтересах та в інтересах малолітніх Яшнікова
Владислава Сергійовича, Яшнікова Максима Сергійовича, Яшнікова Нікіти Сергійовича, треті особи: Дніпровський районний відділ Головного управління Державної
міграційної служби України в м. Києві. Служба у справах дітей Дніпровської районної
в м. Києві державної адміністрації про визнання осіб такими, що втратили право
користування жилим приміщенням, яке відбудеться 14 лютого 2017 року о 10 год.
00 хв. в приміщенні Дніпровського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ,
вул. Кошиця, 5, каб. 108 (Суддя Астахова О.О.).
У разі неявки відповідачів Бровікової О.В. та Яшнікової Н.В. справа буде розгляСуддя Т.О. Мартишева нута у їх відсутність.

Першотравневий районний суд Донецької області
(87400, смт Мангуш, вул. Котанова 102, Першотравневого району Донецької області) розглядає цивільну справу за позовом Кредитної спілки
«Азовська кредитна компанія» до Щербатова Георгія
Володимировича про стягнення суми заборгованості
за кредитним договором.
Відповідач Щербатов Георгій Володимирович
мешкає: смт Ялта, вул. Курортна, 28, Мангушського
району Донецької області, викликається на 30 січня
2017 року на 14.00 годину до Першотравневого районного суду для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази.
У випадку неприбуття відповідач повинний повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута за його відсутності.
Суддя Скудін В.Є.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жовтня), 4)
розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»
до Шавирова Андрія Володимировича, Печень Артема Валентиновича, Шавирова Володимира Миколайовича про
стягнення заборгованості за кредитом. Відповідачі по
справі Шавиров Андрій Володимирович, Шавиров Володимир Миколайович (зареєстровані за адресою: 83034, м. Донецьк, вул. 2-га Хозяйственна, 43), Печень Артем
Валентинович (зареєстрований за адресою: 83014, м. Донецьк, вул. Нижньоудинська, 2/8), викликаються на 05
січня 2017 року на 09-00 год. до суду, каб. № 7, для участі
у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачі
повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за їх відсутності.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (85110, м. Костянтинівка Донецької обл.,
пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу
№ 233/4172/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Бачуріної Галини Миколаївни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач у справі Бачуріна Галина Миколаївна,
26.06.1959 р.н., останнє відоме місце реєстрації якої:
м. Макіївка Донецької області, вул. Лугова, буд.19,
викликається до суду на 10 січня 2017 року о 08-50
годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по
суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за його відсутності.
Суддя О.С. Малінов

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає
Семашкіна Олександра Васильовича, останнє відоме
місце проживання якого за адресою: м. Чернівці, вул.
Чигиринська, 4/3, як відповідача в судове засідання
по цивільній справі за позовом ТзДВ «Експрес Страхування» до вас про відшкодування шкоди на 09-40
годину 29 грудня 2016 року за адресою: м. Чернівці,
вулиця Кафедральна, 4, кабінет №8.
З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважається належним чином повідомленим
про час і місце розгляду справи. У разі вашої неявки
в судове засідання справу буде розглянуто у Вашу
відсутність.
Суддя С. О. Волошин

Суддя В. В. Андреєв

Підволочиський районний суд Тернопільської області повідомляє, що 16 січня 2017 р. о 10 год. 00 хв. в приміщенні суду
(смт Підволочиськ, вул. Залізнична, 1 Тернопільської області)
відбудеться розгляд цивільної справи за позовом Бендиш Анатолія Ігоровича до Бендиш Ангеліни Володимирівни про розірвання шлюбу.
На вказане число просимо з’явитися в приміщення Підволочиського районного суду (смт Підволочиськ, вул. Залізнична, 1
Тернопільської області) відповідача Бендиш Ангеліну Володимирівну, 12 травня 1981 року народження, останнє відоме місце
проживання: бульвар Ромена Ролана, буд. 5/8, кв.51, м. Київ;
адреса реєстрації: вул. Сонячна, 79, с. Городниця, Підволочиський район, Тернопільська область.
Відповідачу у разі невизнання позовних вимог подати в зазначений строк до 16 січня 2017 року письмові заперечення
проти позову та посилання на докази, якими вони обґрунтовуються. У випадку неявки в судове засідання справа буде розглянута у її відсутності на підставі наявних у ній даних та доказів
(постановлено заочне рішення).

Києво-Святошинський районний суд Київської області повідомляє Бакланова Дмитра Олександровича
про те, що цивільна справа № 369/8607/16-ц (провадження № 2/369/3792/16) за позовом Товариства
з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «ІФГ Капітал» до Бакланова Дмитра Олександровича, треті особи, що не заявляють самостійних
вимог на предмет спору приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Сазонова
Олена Миколаївна, ТОВ «Укрпромбанк», Національний банк України про визнання договору купівлі-продажу земельної ділянки недійсним призначена до
слухання на 24 січня 2017 року о 12:00 годині в приміщенні Києво-Святошинського районного суду Київської області за адресою: м. Київ, вул.
Мельниченка, 1.
Суддя Н. Б. Сташків
Суддя Л. М. Ковальчук

Семенівський районний суд Полтавської області викликає Карташова Дмитра Васильовича (останнє відоме
зареєстроване місце проживання: вул. Перемоги, 17, селище Ленінське Свердловського району Луганської області) як відповідача в судове засідання у цивільній
справі за позовом Карташової Наталії Євгеніївни до Карташова Дмитра Васильовича про розірвання шлюбу.
Розгляд справи відбудеться 31 січня 2017 року о 10
год. 00 хв. в залі судових засідань у приміщенні Семенівського районного суду Полтавської області за адресою: вул. Шевченка, 41 а, смт Семенівка, Полтавська
область. Явка відповідача до суду є обов’язковою. В разі
неявки справу може бути розглянуто за відсутності відповідача та ухвалено заочне рішення.
Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини
неявки в судове засідання.

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр.
Металургів, 31) знаходиться цивільна справа за позовом Овчаренко Ніни Петрівни до Подопригорова Валерія Петровича про визнання особи такою, що втратила
право користування житловим приміщенням.
Подопригоров Валерій Петрович, 1960 року народження, остання відома адреса реєстрації якого: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Сонячна, будинок 9,
кв. 2, 87528, викликається для участі у розгляді справи,
яка відбудеться 23 січня 2017 року о 09.00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 29, каб. 10.
Вам пропонується надати свої заперечення щодо
заяви та докази, якими вони обґрунтовуються. У випадку неприбуття до суду та неповідомлення про причини неявки, справа може бути розглянута за вашої
відсутності.
Суддя В.О. Любицький
Суддя Томілін О.М.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
Навколо Європи за 90 діб
Фото з сайту facebook/SergeyMalik

погода на завтра

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»
МОТОРОМАНТИКИ. Нещодавно завершилася мотоекспедиція українців навколо Європи
— подорож понад 30 000 кілометрів завдовжки. Спортсмени
проїхали 29 країн. Вони 90 днів
шукали маловідомих українців,
які зробили вагомий внесок у
формування нинішньої Європи.
Про це розповів на пресконференції в Укрінформі президент Київського міського автомотоклубу Сергій Малик.
«Ми планували 22 000 км,
але проїхали 32 000. І це все
має певне економічне навантаження. Адже просто промчати
— це одна ситуація, коли ти сам
і ні від кого не залежиш, а інша
річ — їхати з командою, це оператори, зйомка, монтаж з коліс,
тобто це дуже непросто», —
розповів про подорож Сергій
Малик.
За його словами, Київському
міському автомотоклубові нещодавно виповнилося 20 років,
і його учасники вирішили робити проекти не лише спортивного, а й соціального спрямування. Спочатку влаштовували авто- та мотопробіги культурноісторичними місцями України, а
згодом виникла ідея влаштувати таку експедицію.
Сергій Малик розповів, що в
кожну країну привозив камінь із
Рахова — географічного центру Європи, на якому обов’язково був напис мовою країни
призначення: «Україна — це
Європа». Залишали їх у люд-

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 25 ГРУДНЯ

Сергій Малик вже обдумує новий маршрут
них місцях. Перший такий камінь було доправлено до Норвегії.
Президент Клубу також поділився
планами:
спочатку
команда має змонтувати фільм
про цю експедицію та максимально його поширити, а далі у
пошуках українського сліду
планує організувати експедицію від мису Горн до Аляски.
Президент Федерації мотоциклетного спорту України Вадим Копилов подякував усій команді, яка цю подію організовувала і втілила.
«Це подія не лише в мотоциклетному спорті, а й для Ук-

раїни 2016 року. Це приклад
того, що може робити українська народна дипломатія, просуваючи український імідж
європейськими
країнами.
Команда зробила героїчний
вчинок: не лише проїхала понад 30 000 км рубежами європейських країн, а й провела
десятки перемовин, донесла
до
впливових європейців
думки українців, їхні справи,
мрії і бажання», — наголосив
президент федерації.
«Ми шукали у своїй подорожі український слід у Європі…
Саме ті, з ким вдалося поспілкуватися під час нашої подо-

рожі, справили найбільше
враження: проживши поза межами України тривалий час,
вважають себе українцями,
не асимільованими в те суспільство, на території якого
вони перебувають. Роками,
десятиліттями вони несуть
українську культуру, звичаї,
обряди, сам спосіб українського життя у різних його аспектах, залишаючи слід в тих
країнах, де живуть.
Україна — це багатомільйонна геополітична нація,
нам є чим пишатися», — зазначає Сергій Малик на своїй
сторінці у Фейсбуці.

МОК повторно перевірить
усі російські допінг-проби
Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»
ЗА ЧИСТОТУ РЕКОРДІВ.
Міжнародний олімпійський комітет має намір вийти за межі
даних, представлених у доповіді незалежного експерта Всесвітнього антидопінгового агентства Річарда Макларена. Про
це заявив президент МОК Томас Бах, якого цитує пресслужба організації.
Як продовження розслідування Макларена, МОК має намір
додатково перевірити
проби всіх російських спортсменів, які виступали на Іграх2014 у Сочі, Олімпіаді-2012 у
Лондоні та зимовій Олімпіаді
2010 року у Ванкувері.
Окрім того, МОК почав розслідування щодо 28 російських

спортсменів, які брали участь в
Олімпіаді-2014. Розглянуті будуть дисциплінарні справи атлетів, які фігурують у доповіді
Макларена про допінг у російському спорті.
Проби всіх 28 спортсменів
було доставлено в антидопінгову лабораторію у Лозанні для
повторного огляду на підміну
зразків або розтин колб.
Так, Міжнародний союз біатлоністів (IBU) тимчасово відсторонив двох російських біатлоністів, чиї прізвища згадують
в доповіді комісії WADA під керівництвом Річарда Макларена. Ще 29 біатлоністів, зазначених у доповіді, виступатимуть
далі, щодо них IBU проводитиме розслідування. Також виконком Міжнародного союзу біатлоністів ухвалив рішення про

перенесення з Росії етапу Кубка світу з біатлону з Тюмені, а
також перенесення місця проведення юніорського чемпіонату світу, який повинен був відбутися в Острові. Зокрема
Міжнародна федерація бобслею і скелетона (IBSF) вже ухвалила рішення перенести
Чемпіонат світу 2017 року з Росії.
Міністр молоді і спорту України Ігор Жданов, коментуючи допінговий скандал та рішення Міжнародної федерації
біатлону, написав на своїй сторінці у Фейсбуці: «Росія має нести жорстке і невідворотне покарання за організовану злочинну діяльність, спрямовану
на вживання допінгу, фальсифікацію проб, підрив авторитету міжнародних змагань і базо-

ОТАКОЇ! Масштабну фінансово-культурну аферу намагалися утнути кілька сумчан —
«шанувальників» мистецтва,
коло яких уже встановили правоохоронці. Вони успішно «впарили» 8 картинних копій одно-

му з киян, який приїздив до
Сум у своїх справах і хотів поповнити колекцію полотен відомих майстрів пензля.
Аферисти зуміли переконати
гостя, що пропоновані картини
оригінальні авторств кількох відомих художників кінця XIX-го
— початку XX-го століть. Отож
колекціонер виклав за них по-

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)

над 100 тисяч гривень і задоволений повернувся до столиці.
Однак все-таки вирішив перевірити справжність робіт.
Яким же було його розчарування, коли експерти швиденько розвіяли антикварні сподівання: картини — лише майстерні підробки, виконані наприкінці XX-го — початку XXI-го

Головний редактор — Сергiй БРAГA
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Давній Галич
відкривається
в новій іпостасі
Світлана ІСАЧЕНКО,
«Урядовий кур’єр»

вих принципів олімпійського
руху».
Він наголосив, що рішення
IBU — це перші закономірні
санкції з боку міжнародної
спільноти, перемога здорового
глузду та чесного спорту. Вочевидь цивілізований спортивний
світ не збирається миритися з
такими кричущими порушеннями.
А Кремль уже заявив, що
влада непричетна до махінацій
із пробами.
«У Росії ніколи не створювали державної системи допінгу,
це просто неможливо, і ми робитимемо все, щоб цього ніколи не було», — заявив Путін на
щорічній великій прес-конференції. Зокрема він визнав, що
в Росії таки є проблеми з допінгами.

Підроблені картини зійшли за оригінал
Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

століть. Тобто, «молодші» щонайменше на сто років.
Як повідомила прес-служба
Національної поліції в Сумській області, проти аферистів
порушено кримінальну справу
за шахрайство. Картинна
афера може завершитись для
них позбавленням волі терміном до восьми років.

ДУХОВНІСТЬ. Село Крилос, на території якого в Середні віки
існувала столиця Галицько-Волинського князівства, та нинішній
Галич, адміністративний центр Галицького району Івано-Франківської області, об’єднуються в єдиний духовно-культурний центр
Прикарпаття. Такий центр давно існує, але нині спеціально створена в області робоча група працює над його організацією та реєстрацією. Утворення центру приурочено до славних ювілеїв, що
відбудуться найближчим часом: 650-річчя отримання Галичем
Магдебурзького права та 1120-та річниця від першої письмової
згадки про це давнє місто, що зіграло велику роль в історії нашої
держави. Це ще один крок до збереження історико-культурного
надбання, збагачення наших знань про славну минувшину України, Прикарпаття та розкриття його туристичного, інвестиційного,
сакрального потенціалу.
Основою стане Національний
заповідник «Давній Галич» у межах історичного ареалу середньовічного міста, де розташовані
пам’ятки загальнодержавного та
світового значення. Зокрема найстаріші зі збережених храмів Галицько-Волинської держави —
церква Святого Пантелейомона,
заснована у 1194 році, та церква
Різдва Христового, збудована в
середині XIV століття.
— Збереження та реконструкція пам’яток історії та архітектури
— обов’язок влади та суспільства перед прийдешніми поколіннями, тож науковці, історики, представники духовенства та громадськості краю працюють над концепцією роботи нового центру, — наголошує голова Івано-Франківської обласної державної
адміністрації Олег Гончарук.
Серед завдань історико-духовного центру Галич-Крилос —
проведення науково-історичних робіт, музеїфікація історико-духовних об’єктів Давнього Галича, пошук цікавих артефактів. А
ще — відновлення Успенського Собору, однієї з найвизначніших
пам’яток Давньої Русі, перепоховання тлінних останків галицького князя Ярослава Осмомисла на місці його першого поховання.
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Це ще один крок
до збереження
історикокультурного
надбання.
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