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Одну з найпомітніших
вистав року —
виставу-хорор
«Афродизіак»
презентували
в Національному цирку
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Один з найвідоміших
українських кінорежисерів
Мирослав Слабошпицький
розповів «УК» про свій
шлях до успіху та нові
роботи

ГАЗЕТА ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ
Заснована в 1990 році

ЦИТАТА Дня

УЛЯНА СУПРУН:
«Буде один
місяць —
січень,
коли аптеки
зможуть
продавати
ліки, закуплені
за підвищеними
цінами торік».
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Хай новий рік принесе
нам мир і добробут!

В.о. міністра охорони здоров’я про те,
що з 1 лютого ліки мають подешевшати

Новорічна ніч буде
з морозцем
ПРОГНОЗ. Святкова ніч з 31 грудня на 1 січня в Києві та на
всій території України буде морозною, невеликий сніг можливий лише в південних областях, повідомила начальник відділу
метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Людмила Савченко. «У столиці новорічна ніч буде без опадів, мороз 3—8°,
вдень також невеликий мінус — 2—3°, без опадів», — повідомила синоптик. За її словами, загалом середня температура в
Україні в ніч на 1 січня 2017 року — 3—9° морозу.
Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда розповів, що
січень та лютий 2017 року будуть теплішими порівняно з температурною нормою, характерною для цього періоду року. «Не
називатиму середніх показників, але зазначу, що на тлі підвищення порівняно з нормою температури повітря в січні — лютому все одно слід очікувати різких змін погодних умов:
короткочасних, але достатньо відчутних похолодань, сильних
снігопадів, ожеледі та штормових вітрів», — цитує Миколу Кульбіду УНІАН.

ЦИФРА Дня

2983 пари
одружилися в 2016 році, скориставшись
адмінпослугою «Шлюб за добу»

Економічний позитив: пишатися є чим
ПІДСУМКИ. Плюси 2016-го — зростання обсягів виробництва, помірна інфляція

та відносна стабільність гривні
Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
ік, що завершується, дав
українцям чимало позитиву. Найголовнішим у ньому
можна вважати те, що після
тривалого падіння обсягів про-

Р

мислового та сільськогосподарського виробництва в 2016му нарешті почалося бодай
невелике зростання.
За попередніми прогнозами
Міністерства економічного розвитку і торгівлі, зростання ВВП
має становити не менш як 1%.

Впливові міжнародні інституції вважають: цей важливий
показник буде навіть більшим.
За попередніми даними МВФ,
який зберіг свій прогноз, озвучений ще кілька місяців тому,
за підсумками 2016 року він
становитиме менш як 1,5%.

А ЄБРР хоч і зменшив свій
попередній прогноз, також заявив про півторавідсоткове
зростання ВВП.
Звичайно, і владних мужів, і
пересічних українців завжди
хвилює питання стабільності
національної валюти. У 2016

році гривня поводилася спокійно навіть з огляду на те,
що двічі її курс щодо американського долара зростав
на 0,5—1,5 гривні, проте
цю тенденцію було
подолано за кілька
днів.
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАнКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені національним банком України на 29 грудня 2016 року
4 820103 080046

USD 2689.3158
EUR 2797.1574
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 4.4329
за 10 рублів

/ AU 305129.77

AG 4262.57
PT 243383.08
за 10 тройських унцій

PD 175881.25
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УРЯДОВИй КУР’ЄР

www.ukurier.gov.ua

документи
адресу, номер факсу і телефону, адресу електронної пошти організації, ПІБ
контактної особи.
Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно
порушення перегляду. Інформація повинна надаватись українською мовою
або мовою оригіналу та супроводжуватись українським перекладом. У разі
якщо інформація носить конфіденційний характер, необхідно підготувати
та надіслати до Мінекономрозвитку конфіденційну та неконфіденційну версії.
Рішення Комісії від 27 грудня 2016 року № СП-364/2016/4411-05 набирає
чинності з дня опублікування цього повідомлення.
Контактна інформація Мінекономрозвитку
Адреса: 01008, м. Київ-8, вул. М. Грушевського, 12/2.
Інформація щодо вхідної корреспонденціі: тел. 253-93-94, 253-74-69;
факс. 253-63-71; e-mail: meconomy@me.gov.ua.
Режим роботи Мінекономрозвитку: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00,
п‘ятниця – з 9.00 до 16.45.
Контактна інформація управління захисту внутрішнього ринку департаменту торговельного захисту Мінекономрозвитку
Контакти: тел. 521-13-93, 596 67 43; факс 521-16-25; e-mail: aanovitskiy@me.gov.ua,
suhanov@me.gov.ua,
ast@me.gov.ua,
tradedefence@me.gov.ua.
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

ТВОРИ,
подані на здобуття Премії Кабінету Міністрів України
імені Лесі Українки за літературно-мистецькі
твори для дітей та юнацтва за 2016 рік
У номінації «Літературні твори для дітей та юнацтва»:
1. «Стефа і Чакалка: казково-пригодницькі повісті» Івана Андрусяка (ТОВ
«Фонтан Казок»).
2. «Слон на ім’я Ґудзик» Лесі Ворониної (Видавництво «Старого Лева»).
3. «Казковий подарунок» Ірини Мацкової, Ольги Угнівенко (ФОП Федоров О.М.).
4. «Малюємо, читаємо, пишемо» Ганни Чубач (Видавничий дім «Букрек»).
5. «Не хочу ходить в школу» Тетяни Кудинової (ТОВ «Альтпрес»).
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6. «Білозірка» Сергія Коломійця (Видавець Шевченко Р. В.).
7. «Українчики ідуть!» Ганни Чубач («Навчальна книга Богдан»).
8. «Дитяча скарбничка» Івана Палюшка («Нова Зоря»).
9. «Земля і Слово» Володимира Гануліча (Видавництво «Сполом»).
10. «Веселіться, верховинці!» Юлії Драгун (ВДВ «Карпати»).
11. «Стрибок» Ольги Ліщук (ТОВ «Плюс 73»).
12. «Кусень світу» Марії Вайно (Місто НВ).
13. «Купи слона! або маленькі пригоди великої Софійки» Дмитра Кузьменка (ПП «ЮНІСОФТ», «Талант»).
14. «Легенди, казки та перекази українців» К.В. Шаповалова з серії «Бібліотека школяра» (ПП «ЮНІСОФТ», «Талант»).
15. «Як козак у морського царя служив» Еліни Заржицької з серії «Читаю
сам» (ПП «ЮНІСОФТ» Видавництво «Талант»).
16. «Легенди про козаків» Еліни Заржицької з серії «Читаю сам»
(ПП«ЮНІСОФТ» Видавництво «Талант»).
17. «Кмітливі діти» Василя Шаройка (Український пріоритет).
18. «Охоронниця слова» Т. Майданович (видавництво «Криниця»).
У номінації «Художнє оформлення книжок для дітей та юнацтва»:
1. В. Орлов «Золоте курча» в оформленні О.С. Кузнєцової (ТОВ «Час
майстрів»).
2. «Безкінечники» серія «Книги-іграшки» в оформленні Н.І. Чернишевої
(ТОВ «Час майстрів»).
3. «Наші рідненькі чорно-білі казки» серія «Казкова допомога»в оформленні І.В. Потапенко (ТОВ «Час майстрів»).
4. І. Багряний «Тигролови» в оформленні Є.С.Харука (ТОВ «Час майстрів»).
5. «Мрія. Dreem. Мечта» в оформленні Ю.І. Пилипчатіної (ТОВ «Фонтан
Казок»).
6. О. Чаклун «Хлопчик і море. The Boy and The See. Сhlopczykimorze» в
оформленні Ю. І. Пилипчатіної (ТОВ «Фонтан Казок»).
7. І. Мацкова, О. Угнівенко «Казковий подарунок» в оформленні О. Угнівенко (ФОП Федоров О. М.).
8. «Йде до нас колядочка» в оформленні К. Іванової (ПП «АВІАЗ»).
9. В. Чухліб «Пісня тоненької очеретини» в оформленні К. Іванової (ПП
«АВІАЗ»).
10. С. Шаповалов «Лісовий урок» в оформленні К. Іванової (ПП «АВІАЗ»).
11. Т. Винник «Відлуння нашої хати» в оформленні К. Коляджин (ВД
«Букрек»).
12. О. Гаврош «Легенди Срібної Русі» в оформленні О. Гаркуші (Видавець
О. Гаркуша).
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13. І. Фалькович «Шалахмонеси» в оформленні П. Л. Фішель (Видавництво «Дух і Літера»).
14. Т. Майданович «ОХОРОННИЦЯ СЛОВА. Казки та казкові історії» в
оформленні І. Гереги (Видавництво «Криниця»).
15. П. Треверс «Мері Поппінс. Книга перша» в оформленні А.О. Джанік’яна (ПП «Рідна мова»).
16. П. Треверс «Мері Поппінс повертається. Книга друга» в оформленні
А. О. Джанік’яна (ПП «Рідна мова»).
17. П. Треверс «Мері Поппінс відчиняє двері. Книга третя» в оформленні
А. О. Джанік’яна (ПП «Рідна мова»).
18.П. Треверс «Мері Поппінс у Парку. Книга четверта» в оформленні
А. О. Джанік’яна (ПП «Рідна мова»).
19. П. Треверс «Мері Поппінс від А до Я: казкові повісті. Книга п’ятавосьма» в оформленні А. О. Джанік’яна (ПП «Рідна мова»).
У номінації «Театральні вистави для дітей та юнацтва»:
1. Вистава «Бабуся і ведмідь» Черкаського академічного театру ляльок.
Режисер-постановник Ярослав Грушецький, художник-постановник, автор
ляльок Каріна Чепурна, музичне оформлення Сергія Кулинича.
2. Вистава «Таємниця лялькового дому» Черкаського академічного театру ляльок. Режисер-постановник Ярослав Грушецький, художник-постановник, автор ляльок Каріна Чепурна, музичне оформлення Сергія
Кулинича.
3. Вистава «Чарівна скрипочка» Черкаського академічного театру ляльок.
Ррежисер-постановник Ярослав Грушецький, художник-постановник,
автор ляльок Каріна Чепурна, музичне оформлення Сергія Кулинича.
4. Вистава за твором М. Бортник-Гулеватої «Втеча з майбутнього»
Хмельницького обласного академічного музично-драматичного театр імені
Михайла Старицького. Керівник літературно-драматургічної частини театру
М. В. Бортник-Гулевата, режисер Д. А.Саричев, художник В. М.Шаповаленко
У номінації «Кінотвори для дітей та юнацтва»:
1. Художній фільм «Трубач» (Кінокомпанія «Укркіно»), автор сценарію
Анастасія Матешко, режисер-постановник Анатолій Матешко, операторпостановник Юрій Король, виконавці головних ролей – Леонід Шевченко
та Римма Зюбіна.
2. Повнометражний анімаційний фільм «Бабай» (Кіностудія анімаційних
фільмів «Укранімафільм»), генеральний директор-продюсер Едуард Ахрамович.

оголошення



оголошення

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні
спеціального судового провадження

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької
області (87505, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням Комісаренка Сергія
Володимировича у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Обвинувачений Комісаренко Сергій Володимирович, який зареєстрований за адресою: Донецька область, місто Торез, вул.
Котляревського, будинок № 73, викликається на 08:30 годину на
26 січня 2017 року у кабінет № 208, для участі у розгляді справи
по суті.
У випадку неприбуття обвинувачений повинен повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність на підставі документів, які є в матеріалах справи.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
2/219/4911/2016 за позовом Ментель Олександри Юріївнн до
Ментель Андрія Миколайовича про розірвання шлюбу.
Відповідач у справі Ментель Андрій Миколайович, останнє
місце реєстрації — Донецька область, м. Єнакієве, вул. Постишева, 36-17, викликається на 17.01.2017 року на 09-30 годину
до суду, каб. № 309, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглядатися у його відсутність.

Суддя Адамова Т. С.

Суддя Хомченко Л. I.

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

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької
області (87545, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) розглядає кримінальне провадження № 12015050000000491 відносно Фишера
Максима Володимировича за підозрою у вчиненні кримінальних
правопорушень передбачених ст.366 ч.1, ст.368 ч. 3 КК України.
Обвинувачений Фишер Максим Володимирович, який зареєстрований за адресою: Донецька область, місто Новоазовськ,
вул. Енгельса, 81/17, викликається на 15:00 годину № 11.01.2017
року у кабінет № 205, для участі у розгляді справи по суті.
У випадку неприбуття обвинувачений повинен повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність на підставі документів, які є в матеріалах справи.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає справу про
адміністративне правопорушення відносно Асадова Аріфа Наріман Огли у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого cт. 130 ч. 1 КУпАП.
Правопорушник Асадов Аріф Наріман Огли, який проживає
за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Леніна, б. 16,
кв. 7, викликається на 08.40 годину 13 січня 2017 року до суду,
для участі у розгляді справи по суті.
Правопорушнику пропонується надати свої заперечення
щодо адміністративних матеріалів та докази. У випадку неприбуття, правопорушник повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
2/219/4901/2016 за позовом Марценюк Світлани Олександрівни
до Марценюка Олександра Миколайовича про надання дозволу
на тимчасовий виїзд дитини за кордон без згоди батька.
Відповідач у справі Марценюк Олександр Миколайович, останнє місце реєстрації — Донецька область, м. Єнакієве, с. Верхня Кринка, вул. Войкова, 108, викликається на 16.01.2017 року
на 11-30 годину до суду, каб. № 309, для участі у розгляді справи
по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглядатися у його відсутність.

Суддя Міхєєва І. М.

Суддя І. О. Сидоренко

Суддя Хомченко Л. І.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового
розслідування
Підозрюваній Сагайдаковій Галині Олександрівні, 04
листопада 1971 р.н., що проживає за адресою: Донецька
область, м. Макіївка-51, вул. 5 лінія 2 проспект, буд.
№ 69, на підставі ст.ст.297-5, 133, 135 КПК України, Вам
необхідно з’явитися 04 січня 2017 року до каб. № 412,
прокуратури Донецької області, до прокурора відділу управління нагляду прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції Вознесенського Михайла
Дмитровича, за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Університетська, 6, для виконання вимог
ст. 290 КПК України, а саме ознайомлення з матеріалами
кримінального провадження № 12015050000000403 від
25.05.2015, де ви є підозрюваним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК
України.

Марківський районний суд Луганської області викликає
відповідачів Криворученко Ларису Іванівну, Криворученка
Юрія Григорійовича, Юрченко Любов Василівну в судове засідання для розгляду цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» в особі
уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб на ліквідацію AT «Дельта Банк» Кадирова В. В. до Криворученко Лариси Іванівни, Криворученка Юрія Григорійовича, Юрченко Любові Василівни, третя особа Національний
банк України про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Марківського
районного суду Луганської області 04.01.2017 р. о 15 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.

Мірутенко Володимир Михайлович, 06.09.1967 р.н., який
зареєстрований та фактично проживає за адресою: Донецька область, м. Новогродівка, вул. Мічуріна, буд. 16, кв.
65, в порядку ч. 3 ст. 323 КПК України, викликається
30.01.2017 р. о 09:30 год. до Красноармійського міськрайонного суду Донецької області (адреса розташування: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Європейська, 20, зал № 15)
для участі в судовому засіданні в статусі обвинуваченого в
кримінальному провадженні № 22014050000000466 від
13.12.2014 р. за ч. 2 ст. 28. ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст.
110, ч. 1 ст. 263 КК України.

Великописарівський районний суд Сумської області
викликає Польового Віталія Миколайовича, 13.06.1983
року народження, уродженця с. Старий Мерчик Валківського району Харківської області, у судове засідання,
яке відбудеться 05 січня 2017 року о 08:20 в залі судових
засідань в смт В. Писарівка, вул. Борців Революції, 12
Сумської області, в якості відповідача по цивільній
справі №575/1057/16-ц за позовом ПАТ «Акцент-Банк»,
представник позивача: Сафір Федір Олегович, до Польового Віталія Миколайовича про стягнення заборгованості.
Головуючий суддя по справі Савєльєва А. І.
Явка відповідача в судове засідання обов’язкова.
У разі неявки відповідача в судове засідання без поважної причини або неповідомлення про причини неявки, справу буде розглянуто без його участі на підставі
Суддя А. П. Чернік наявних матеріалів справи.

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області
знаходиться цивільна справа № 2/243/4799/2016 за позовом Нікітіної Наталії Віталіївни до Чилімова Вячеслава Валентиновича про розірвання
шлюбу.
Розгляд справи по суті відбудеться 04.01.2017 року о 09-00 год. (додаткова дата — 06.01.2017 року о 08-00 год.) у приміщенні Слов’янського
міськрайонного суду Донецької області за адресою: Донецька область,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2 (II поверх).
Явка відповідача Чилімова Вячеслава Валентиновича, 28.03.1965 р. н.,
адреса реєстрації — Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Новосодовська, 17, кв. 66, — є обов’язковою. У разі неявки відповідача справу буде
розглянуто без його участі.
Відповідачу пропонується подати свої заперечення проти позову та докази.
При собі мати документ, що посвідчує особу.



ТОВ «Український лізинговий
фонд» (надалі — Товариство) (ЄДРПОУ 37859096,
адреса: 04205, м. Київ, проспект Оболонський 35-А,
офіс 301) повідомляє, що відповідно до Протоколу
Загальних зборів учасників Товариства від
26.12.2016 за №16/12-26 прийнято рішення про проведення реорганізації Товариства шляхом виділення
з нього нових юридичних осіб у формі товариств з
обмеженою відповідальністю (без проведення ліквідації (припинення) Товариства); зменшення розміру
статутного капіталу Товариства у зв’язку з реорганізацією та внесення відповідних змін до Статуту, затвердження нової редакції Статуту. Строк для
пред’явлення вимог/претензій кредиторів встановлено — 2 (два) місяці з дати внесення до реєстру рішення про реорганізацію ТОВ «Український
лізинговий фонд» (запис до реєстру внесено
27.12.2016).

Марківський районний суд Луганської області викликає відповідачів Пенечко Інну Олегівну, Пенечка
Дениса Олександровича в судове засідання для розгляду цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Пенечко
Інни Олегівни, Пенечка Дениса Олександровича про
стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Марківського районного суду Луганської області
06.01.2017 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 підставі ст. 169 ЦПК У
країни.

Суддя А. І. Міросєді

Суддя А. П.Чернік

Богуславський районний суд Київської області, в зв’язку з розглядом цивільної справи № 358/940/16-ц за позовом Національного авіаційного університету до Миронова Івана Олександровича про стягнення
заборгованості по договору про навчання, викликає в судове засідання,
яке відбудеться 12 січня 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою вул.
Франка, 29-А, м. Богуслав, Київської області, в якості відповідача Миронова Івана Олександровича, 12 серпня 1990 року народження, зареєстрований по вул. Чапаєва, 3, с. Хохітва Богуславського району
Київської області.
Суддя В. М. Корбут

оголошення

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного
суду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул.
Добровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне
провадження № 4201505000000046 (номер справи
1-кп/243/65/2016) за обвинуваченням Сталенного
Владислава Юрійовича, у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК
України.
Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Хаустова Т. А. викликає обвинуваченого Сталенного Владислава Юрійовича, який
зареєстрований за адресою: Донецька область,
м. Горлівка, вул. Перемоги, будинок № 162, квартира
№ 47 у підготовче судове засідання, яке відбудеться
23 січня 2017 року о 10 годині 00 хвилин, у залі судового засідання № 19.
Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не
прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вживає заходів до забезпечення його
прибуття до суду. Суд також має право постановити
ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про
накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України
та здійснити спеціальне судове провадження.
Суддя Т. А. Хаустова

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне провадження
№233/3432/16-к за обвинуваченням Веселко О. М. за
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Веселко Олександр Михайлович, 22.08.1967 р.н., останнє відоме
місце проживання: Донецька область, Бахмутський
район, смт Миронівський, вул. Леніна, 28/4, викликається до суду на 08-30 год. 18 січня 2017 року (корп.
№ 2, каб. №18), для участі у судовому засіданні. Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний
розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Суддя І. М. Мінаєв



Новоархангельський районний суд Кіровоградської області викликає Гриценка Сергія Миколайовича, останнє відоме місце проживання якого: вул.
Енергетична, 10, смт Новоархангельськ Кіровоградської області, як відповідача у судове засідання у
цивільній справі № 394/752/16-ц за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Гриценка Сергія Миколайовича
про стягнення заборгованості, що відбудеться 25
січня 2017 року о 14 годині 00 хвилин в приміщенні
суду за адресою: смт Новоархангельськ, Кіровоградська область, вул. Слави, 26.
У разі неявки на вказане судове засідання суд
розглядатиме справу без Вашої участі на підставі
ст.169 ЦПК України.

Суддя І. П. Партоліна

Хорольський районний суд Полтавської області викликає Пашук Інну Сергіївну,
21.05.1982 р.н., як відповідача по цивільній справі за позовом Управління соціального
захисту населення Хорольської районної державної адміністрації до Пашук Інни Сергіївни про стягнення надміру виплаченої щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення
антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання в тому числі на оплату
житлово-комунальних послуг до державного бюджету, призначене на 30 січня 2017
року о 09:10 год. в залі суду за адресою: 37800 м. Хорол, вул. Незалежності, 82.
В разі неявки справа буде розглядатися за її відсутності на підставі наявних у справі
доказів.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21)
27.01.2017 року о 09-00 год. розглядає кримінальну справу за обвинуваченням
Пазюри
Віктора
Олександровича за ст.ст. 258-3 ч. 1,
365 ч. 2 КК України. Явка обвинуваченого в судове засідання є
обов’язковою.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21)
02.03.2017 р. о 14-00 год. розглядає
кримінальну справу за обвинуваченням Беспроскурного Дениса
Леонідовича за ст.ст. 258-3 ч. 1, 187
ч.4 КК України. Явка обвинуваченого в судове засідання є обов’язковою.

Суддя Н. С. Миркушіна

Суддя Літовка В. В.

Суддя Літовка В. В.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє
Лукіянчук Людмилу Василівну, останнє відоме місце проживання якої: вул.
Гвардійців Родимцева, 56, кв. 15, м. Первомайськ Миколаївської області,
що судовий розгляд у цивільній справі за № провадження 2/484/2439/16 за
позовом Лукіянчука Миколи Леонідовича до Лукіянчук Людмили Василівни
про виселення з квартири без надання іншого жилого приміщення, призначено на 12 січня 2017 року о 13.00 год. На призначений час Лукіянчук Людмилі Василівні слід з’явитися до суду за адресою: вул. Івана Виговського,
18, м. Первомайськ Миколаївської області. При собі мати паспорт або інший
документ, що посвідчує особу.
У разі неявки відповідачки позов, на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України,
буде розглянутий за її відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Лисичанський міський суд Луганської області викликає як відповідача Макієвського Дмитра Миколайовича (відоме місце реєстрації: 94100, Луганська область, м. Брянка-1, вул. Кам’янська, буд. 16) по справі № 415/6447/16-ц, н.п.
2/415/2606/16 за позовом Задорожньої Поліни Олександрівни про позбавлення
батьківських прав, третя особа: Управління служб у справах дітей Департаменту
праці та соціальної політики Харківської міської ради, у судове засідання, що
відбудеться 11 січня 2017 року о 10.30 год. у приміщенні суду за адресою:
м. Лисичанськ Луганської обл., вул. Штейгерська, буд. 38, зал № 2.
До розгляду цивільної справи відповідачам пропонується надати суду письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.
У разі неявки представника відповідача в судове засідання, справу буде розглянуто на підставі наданих суду документів відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Куликівський районний суд Чернігівської області викликає як відповідача
Ботюха Андрія Володимировича, 01.03.1987 року народження (останнє відоме місце роботи: 16300, Чернігівська область, Куликівський район, смт
Куликівка, вул. Миру, 100), для участі у справі №737/1169/16-ц, провадження №2/737/448/16 за позовом Ботюх Наталії Віталіївни до Ботюха Андрія
Володимировича, третя особа: Орган опіки та піклування Прилуцької міської
ради Чернігівської області, про позбавлення батьківських прав.
Судове засідання відбудеться 17 січня 2017 року о 12 годині 00 хвилин
у приміщенні суду за адресою: 16300, Чернігівська область, Куликівський
район, смт Куликівка, вул. Шевченка, 3, каб. № 5, суддя Іванець С. В.
Попереджаємо, що в разі неявки в судове засідання без поважних причин
або неповідомлення про причини неявки, справу буде розглянуто без вашої
Суддя Л. Б. Чернобривко участі заочно за наявними в ній доказами.

Суддя Т. Ю. Фортуна
Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом Романів Ольги Іванівни до Ісаєва Вадима Віталійовича про позбавлення права користування
житловим приміщенням.
Відповідач по справі: Ісаєв Вадим Віталійович (адреса:
вул. Корсунського, 7-А, м. Бахмут, Донецька область),
викликається на 18 січня 2017 року на 11 год. 00 хв. до
суду, кабінет № 307, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен повідомити суд про причину неявки,
інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
2/219/4939/2016 за позовом Генералової Лідії Свиридівни до
Корсун Світлани Олександрівни про визнання особи такою, що
втратила право користування житловим приміщенням.
Відповідач у справі Корсун Світлана Олександрівна, останнє
місце реєстрації: Донецька область, м. Бахмут, вул. Ювілейна,
109/31, викликається на 18.01.2017 року на 10-00 годину до
суду, каб. № 309, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглядатися у його відсутність.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу 2/219/4776/2016 за позовом Петрової Ірини
Володимирівни до Петрова Валерія Олександровича про надання дозволу на виїзд дитини за кордон.
Відповідач у справі Петров Валерій Олександрович, останнє місце реєстрації — Донецька область, Майорськ, вул.
Кольцова, 12/2, викликається на 19.01.2017 року на 13-00
годину до суду, каб. № 309, для участі у розгляді справи по
суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглядатися у його відсутність.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу 2/219/5148/2016 за позовом ПАТ КБ «ПравексБанк» до Віниченка Дениса Миколайовича про стягнення
заборгованості.
Відповідач у справі Віниченко Денис Миколайович, останнє місце реєстрації — Донецька область, нп. Жданівка,
м. Кіровське, вул. Шкільна, 6/26, викликається на 16.01.2017
року на 08-30 годину до суду, каб. № 309, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглядатися у його відсутність.

Суддя Л. В. Шевченко

Суддя Хомченко Л. І.

Суддя Хомченко Л. І.

Суддя Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовною заявою Органу опіки та піклування Бахмутської
міської ради до Ситнікової Ольги Олександрівни про позбавлення
батьківських прав та стягнення аліментів на утримання дитини.
Відповідач по справі 219/5607/2016-ц Ситнікова Ольга Олександрівна, 19 березня 1992 року народження, проживає за адресою
вказаною в позовній заяві: Донецька область, м. Бахмут (Артемівськ), вул. Нижньомаріупольська, 4, викликається на 10 січня
2017 року на 11 годину 15 хвилин до суду, для участі у розгляді
справи по суті.
Відповідачу по даній справі пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача,
він повинен повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута у його відсутність.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, Донецька область вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовною заявою Ляхова Олександра Олександровича
до Максименка Олександра Васильовича про визнання особи
такою, що втратила право користування житловим приміщенням.
Відповідач по справі 219/12050/2016-ц Максименко Олександр Васильович, 05 травня 1961 року народження, фактичне
місце проживання не відомо, викликається на 10 січня 2017 року
на 09 годину 00 хвилин до суду, для участі у розгляді справи по
суті.
Відповідачу по даній справі пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача,
він повинен повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута у його відсутність.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області викликає у судове засідання, яке відбудеться
25.01.2017 року о 09.30 годині в приміщенні Артемівського міськрайонного суду Донецької області за
адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру,
5, Сухицьку Ірину Вікторівну (останнє відоме місце
реєстрації: Донецька область, м. Бахмут, вул. Ціолковського, 6/94) як відповідача по цивільній справі
№ 219/11093/16-ц за позовом ТОВ «Бахмут-Енергія»
про стягнення заборгованості.
Суддя Дубовик Р. Є.
Суддя Т. В. Давидовська

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Альфа Банк» до Даниленка Вячеслава Олександровича про стягнення боргу за
кредитним договором.
Відповідач по справі Даниленко Вячеслав Олександрович
(останнє місце реєстрації: смт Ольховатка Єнакіївського
району Донецької області, вул. Февральська, 5) викликається на 20 січня 2017 року на 09 годину 00 хвилин до суду,
кабінет № 313, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута у його відсутність.

Суддя Т. В. Давидовська

Суддя Радченко Л. А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5) розглядає цивільну
справу № 219/9989/16-ц; 2/219/4572/2016 за позовною заявою
Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Кравцова
Руслана Анатолійовича про стягнення заборгованості.
Відповідач по справі Кравцов Руслан Анатолійович (останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: Донецька обл., м. Єнакієве,
смт Карло-Марксове, вул. Магістральна, буд. 150) викликається
10 січня 2017 року на 08 годину 30 хвилин до суду, каб. 301, для
участі в розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову
та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити
суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута за його
відсутності.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Бахмут-Енергія» до Шибаєва Юрія Васильовича про стягнення суми заборгованості за
теплову енергію. Відповідач по справі викликається до суду
(м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, кім.302), для участі у
розгляді справи по суті.
— Шибаєв Юрій Васильович, рік народження не відомо, який
мешкає за адресою: 84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Незалежності, буд.42, кв.2, на 10 січня 2017 року на 08 год. 15 хв.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову
та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута у
його відсутність.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом Комісаренко Світлани Олександрівни до Молчанова Івана Олександровича, третя особа Орган опіки та піклування виконкому
Краматорської міської ради про позбавлення батьківських прав.
Відповідач по справі викликається до суду (м. Бахмут, Донецька
область, вул. Миру, 5, кім.302), для участі у розгляді справи по суті.
— Молчанов Іван Олександрович, 07.04.1978 року народження,
який мешкає за адресою: 84500, Донецька область, м. Бахмут, вул.
Ковальська, буд.38, кв.28 на 16 січня 2017 року на 09 год. 00 хв.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачів, вони повинні
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута у їх відсутність.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Данілової
Наталі Олексіївни про стягнення заборгованості.
Відповідач по справі: Данілова Наталя Олексіївна,
17.11.1966 року народження, яка проживає: м. Бахмут, вул.
Горбатова, 87/51, викликається на 16.01.2017 року на 08 годину 15 хвилин до суду, кабінет № 312, для участі у розгляді
справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута у його відсутність.

Суддя Конопленко О. С.

Суддя Фролова Н. М.

Суддя Фролова Н. М.

Суддя Погрібна Н. М.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області розглядає позовну заяву Кожушко Антоніни Юріївни до Кожушко
Івана Івановича про розірвання шлюбу.
Відповідач Кожушко Іван Іванович, 02.02.1988 р.н., останнє
місце реєстрації: Донецька область, Добропільський район,
с. Золотий Колодязь, вул. Миру, 58, викликається на 16.01.2017
року о 09.30 год. до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді справи. До розгляду цивільної
справи пропонується надати суду письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.
У випадку не прибуття до судового засідання відповідача, необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше справу буде
розглянуто у його відсутність на підставі наявних у ній даних чи
доказів і ухвалено заочне рішення.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) повідомляє про надходження клопотання Департаменту майнових та земельних відносин Орловської
області про визнання та надання дозволу на примусове виконання на території України рішення російського суду про
спонукання до продажу земельної частки у складі ділянки
відносно боржника Агаркова Миколи Єгоровича, адреса
боржника: Україна, Донецька область, м. Макіївка, Центрально-Міський район, вул. Горького, буд.59, кв. 104.
Боржнику пропонується у місячний строк подати можливі заперечення проти цього клопотання.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає кримінальне провадження відносно Юхимука Руслана Степановича у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених
ч. 3 ст.368, ч.2 ст.375, ч. 3 ст.358 та ч. 1 ст.263 КК України.
Обвинувачений у кримінальному провадженні Юхимук Руслан Степанович (зареєстрований за адресою: Луганська область, Кремінський район, м. Кремінна, вул. Тітова, 7/1)
викликається на 27.01.2017 року о 09.30 годині до суду,
каб. № 312, для участі у розгляді справи по суті.
У випадку неприбуття обвинувачений повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутності.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Правекс-Банк» до Генда Віталія
Мар’яновича про стягнення заборгованості.
Відповідач по справі: Генда Віталій Мар’янович,
17.03.1982 року народження, який проживає: м. Єнакієве,
вул. Вільямса, 22/20, викликається на 16.01.2017 року на 08
годину 30 хвилин до суду, кабінет № 312, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута у його відсутність.

Суддя Хоменко Д. Є.

Суддя Т. О. Мартишева

Суддя Н. М. Погрібна

Суддя Погрібна Н. М.

Краматорський міський суд Донецької області
(84000, Донецька область, м. Краматорськ, вул.
Маяковського, 21) розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням Семергея Володимира
Івановича за ст.ст. 2583 ч.1, 368 ч. 3 КК України. На
підготовче судове засідання по даній справі, яке призначено на 20 січня 2017 року на 10:00 годину, викликається обвинувачений
— Семергей Володимир Іванович, 04.10.1963
року народження, останнє відоме місце реєстрації:
вулиця Гастрономічна, 13/7, м. Донецьк Донецької
області.
Суддя Лутай A. M.

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205,
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну справу
№ 2/229/1660/2016 за позовом публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» до Струка Анатолія Анатолійовича
про стягнення заборгованості. Відповідач у справі Струк
Анатолій Анатолійович, 01 березня 1970 року народження
(останнє місце проживання: м. Дружківка, Донецька обл.,
вул. Трояндова, 3), викликається на 23 січня 2017 р. на 09:00
годину до суду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по
суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. В разі неявки відповідача справа буде розглянута у його відсутності.

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну справу
№ 2/229/1623/2016 за позовом Обласного комунального підприємства «Донецьктеплокомуненерго» в особі Виробничої одиниці
«Дружківкатепломережа» до Акименка Сергія Анатолійовича
про стягнення заборгованості за надану теплову енергію. Відповідач у справі Акименко Сергій Анатолійович, 19 грудня 1976
року народження (останнє місце проживання: м. Дружківка, Донецька обл., вул. Бабушкіна, 13-10), викликається на 08 лютого
2017 р. на 11:00 годину до суду, зал судового засідання № 1, для
участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. В разі неявки відповідача справа буде розглянута
у його відсутності.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає
цивільну справу про стягнення заборгованості за позовом
Кредитної спілки «Інтеграл» до:
Відповідач Брагіна Юлія Юріївна, останнє місце реєстрації
та проживання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Ртутна, буд.
25, кв. 47, викликається 25 січня 2017 року о 08 год. 00 хв.
до суду, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутності.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає кримінальне провадження №1-кп/243/711/2016
(№ 42016050000000714) за підозрою Дахно Євгена Владиславовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Підозрюваний Дахно
Євген Владиславович, останнє відоме місце мешкання
якого: м. Горлівка, вулиця Пилипенко, будинок 52, викликається до суду на 20 січня 2017 року на 14 годину 00 хвилин,
для участі у розгляді кримінального провадження.
У випадку неприбуття підозрюваний повинен повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за
його відсутністю.

Суддя Кузнецов Р. В.

Суддя М. О. Гусинський

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр.
Металургів, 31) знаходиться кримінальне провадження за обвинуваченням Галані Олександра Геннадійовича у вчиненні кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст.258-3 КК України,
який викликається для участі у розгляді кримінального провадження, яке відбудеться 11 січня 2017
року о 14.30 годині в приміщенні суду за адресою:
м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.
Суддя А. Л. Гонтар
Суддя О. Г. Васильченко

Суддя А. Л. Гонтар

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає
позовну заяву Рухляди Олександра Володимировича до
Скоплєва Сергія Миколайовича про стягнення інфляційних
витрат, 3 % річних та пені за борговою розпискою.
Відповідач по справі Скоплєв Сергій Миколайович, що зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Горлівка,
пр. Леніна, б. 150, кв. 54, викликається на 08.30 годину 13
січня 2017 року до суду, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута за його відсутності.

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр.
Металургів, 31) знаходиться кримінальне провадження за обвинуваченням Шашкіна Костянтина Валерійовича у вчиненні кримінального правопорушення,
передбаченого ст. 258-3 ч. 1, ст. 263 ч. 1 КК України,
який викликається для участі у розгляді кримінального провадження, яке відбудеться 07 лютого 2017
року о 09.30 годині в приміщенні суду за адресою:
м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.
Суддя І. О. Сидоренко
Суддя О. Г. Васильченко

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Брокбізнесбанк» до Бреславець Валентини Іванівни
(треті особи — Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, ПП «Торгово-виробнича компанія») про звернення стягнення на предмет
іпотеки. Відповідачка у справі, місце перебування якої невідомо,
викликається на 19.01.2017 року о 09-00 годині до суду, зал судових засідань №11/3, для участі у розгляді справи по суті. Відповідачці пропонується надати свої заперечення проти позову та
докази. У випадку неприбуття, відповідачка повинна повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у її відсутності.

Олександрівський районний суд Донецької області (84000, Донецька область,
Олександрівський район, смт Олександрівка, вул. Шкільна, 1) розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до Лук’яненка Олександра Миколайовича про стягнення заборгованості.
Відповідач у справі Лук’яненко Олександр Миколайович, 15.07.1966 року народження, останнє відоме місце реєстрації: Донецька область, Олександрівський
район, с. Некременне, вул. Красноармійська, буд. 36, викликається 06 січня 2017
року на 09:00 годину до суду для участі у судовому засіданні.
Відповідачу пропонується подати суду письмове заперечення проти позову із
зазначенням доказів, що підтверджують його заперечення.
У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за відсутності відповідача.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська, буд. 39 а) розглядає цивільну справу № 227/3996/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Землякова Романа Геннадійовича про стягнення
заборгованості.
Відповідач Земляков Роман Геннадійович, 28.07.1975 року народження, що мешкає
за останньою відомою адресою: Донецька обл., Харцизький район, с. Шахтне, вул.
Клубна, 24, викликається до Добропільського міськрайонного суду Донецької області
як відповідач по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства
«Укрсоцбанк».
Судове засідання відбудеться 03.01.2017 року о 08:40 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова (Радянська), 39А.
У разі неявки відповідача до суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній даних
чи доказів.

Суддя Марченко Л. М.

Суддя І. А. Попович

Суддя С. А. Притуляк

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Селидівський міський суд Донецької області повідомляє, що кримінальне провадження №42015050000000358 відносно Цимбалюка Максима Володимировича, який обвинувачується у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК
України призначено до судового розгляду на 27.01.2017 о 09 годині 30 хвилин.
Селидівський міський суд Донецької області здійснює виклик до суду, який
розташовано за адресою: м. Селидове, вул. Пушкіна, 4 (тел.:06237-7-22-24) Цимбалюка Максима Володимировича, останнє відоме місце проживання якого: м.
Донецьк, Донецька область, пр. Миру, 5а/83, який обвинувачується у вчиненні
злочину передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, для участі у судовому засіданні
по кримінальному провадженню № 42015050000000358, яке відбудеться
27.01.2017 року о 09 годині 30 хвилин.
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації
обвинувачений вважається належним чином ознайомлений з її змістом.
У разі неприбуття Цимбалюка М. В. до суду за викликом без поважних причин,
на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати, або застосовано привід, або здійснено спеціальне судове провадження.
Суд роз’яснює, що поважними причинами, через які особа може не з’явитися
на виклик згідно ст. 138 КПК України 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.
Цимбалюку М. В. обов’язково необхідно заздалегідь повідомити про неможливість з’явитись до суду.

Селидівський міський суд Донецької області повідомляє, що кримінальне провадження №22015050000000431 відносно Шелюка Миколи Семеновича, який
обвинувачується у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України
призначено до підготовчого судового розгляду на 27.01.2017 о 10 годині 00 хвилин.
Селидівський міський суд Донецької області здійснює виклик до суду, який
розташовано за адресою: м. Селидове, вул. Пушкіна, 4 (тел.:06237-7-22-24) Шелюка Миколи Семеновича, останнє відоме місце проживання якого: м. Донецьк,
вул. 50-річчя СРСР, б. 138, кв. 25, який обвинувачується у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, для участі у підготовчому судовому засіданні по кримінальному провадженню №22015050000000431, яке відбудеться
27.01.2017 року о 10 годині 00 хвилин.
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації
обвинувачений вважається належним чином ознайомлений з її змістом.
У разі неприбуття Шелюк М. С. до суду за викликом без поважних причин, на
нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати, або застосовано привід, або здійснено спеціальне судове провадження.
Суд роз’яснює, що поважними причинами, через які особа може не з’явитися
на виклик згідно ст. 138 КПК України 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.
Шелюку М. С. обов’язково необхідно заздалегідь повідомити про неможливість з’явитись до суду.

Селидівський міський суд Донецької області повідомляє, що кримінальне провадження №42015050000000361 від 21.07.2015 року у відношенні Дузенка Олександра Вікторовича, який обвинувачується у вчиненні злочину передбаченого ч.
1 ст. 258-3 КК України, призначено до судового розгляду на 27.01.2017 о 09 годині 00 хвилин.
Селидівський міський суд Донецької області здійснює виклик до суду, який
розташовано за адресою: м. Селидове, вул. Пушкіна, 4 (тел.:06237-7-22-24) Дузенка Олександра Вікторовича, останнє відоме місце проживання якого: м. Донецьк, Донецька область, вул. Генерала Антонова, 5/104, який обвинувачується
у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, для участі у судовому засіданні по кримінальному провадженню №42015050000000361, яке відбудеться 27.01.2017 року о 09 годині 00 хвилин.
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації
обвинувачений вважається належним чином ознайомлений з її змістом.
У разі неприбуття Дузенка О. В. до суду за викликом без поважних причин,
на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати, або застосовано привід, або здійснено спеціальне судове провадження.
Суд роз’яснює, що поважними причинами, через які особа може не з’явитися
на виклик згідно ст. 138 КПК України 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.
Дузенку О. В. обов’язково необхідно заздалегідь повідомити про неможливість з’явитись до суду.

Суддя Л. В. Пирогова

Суддя Л. В. Пирогова

Суддя Л. В. Пирогова

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає кримінальне провадження № 234/18437/15-к (провадження
№ 1-кп/234/289/16) за обвинуваченням Барабаша Юрія
Дмитровича, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст.28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28,
ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст.28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358,
ч. 3 ст.28, ч. 4 ст. 358 КК України, Мальованого Романа
Леонідовича, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 358,
ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364,
ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27,
ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358
КК України, Сагіра Віталія Леонідовича, обвинуваченого
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27,
ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст.366,
ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358,
ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст.358 КК України. Викликаються обвинувачені:
Барабаш Юрій Дмитрович, 26.01.1964 р.н., який проживає за адресою: Донецька область, м. Краматорськ,
вул. Одеська, буд. 30;
Сагір Віталій Леонідович, 19.12.1986 р.н., який проживає за адресою: Донецька область, Старобешівський
район, с. Новий Світ, вул. Романової, буд. 3, кв.68;
Мальований Роман Леонідович, 05.12.1989 р.н., який
проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська
буд. 63, кв. 96, на 01.02.2017 року о 10-30 год. до суду,
каб. №23, для участі у розгляді справи по суті.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5) розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням Кожемяки Романа Івановича, Гури Сергія Олексійовича, Черних
Світлани Сергіївни, Арестова Юрія Вікторовича, Мельника Романа Володимировича, Виноградова Владислава Вікторовича
за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Обвинувачені по справі Кожемяка Роман Іванович (останнє
відоме суду місце проживання за адресою: Донецька обл.,
м. Єнакієве, вул. Барикадна, буд. 7, кв. 1) Гура Сергій Олексійович (останнє відоме суду місце проживання за адресою
Донецька обл., м. Вуглегірськ, вул. Харківська, буд. 29), Черних Світлана Сергіївна (останнє відоме суду місце проживання
за адресою: Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Айвазовського,
буд. 16), Арестов Юрій Вікторович (останнє відоме суду місце
проживання за адресою: Донецька обл., Єнакієве, вул. Чубаря, буд. 166), Мельник Роман Володимирович (останнє відоме суду місце проживання за адресою: Донецька обл.,
м. Єнакієве, вул. Комуністична, буд. 51, кв. 4) та Виноградов
Владислав Вікторович (останнє відоме суду місце проживання
за адресою: Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Леніна, буд. 213)
викликаються 26 січня 2017 року на 09 годину 30 хвилин до
Артемівського міськрайонного суду Донецької області для
проведення підготовчого судового засідання по вказаному
кримінальному провадженню.
У випадку неприбуття обвинувачені зобов’язані повідомити
суд про причину неявки. Поважні причини неприбуття на виклик суду передбачені ст. 138 КПК України, а наслідки такого
неприбуття за викликом суду ст. ст. 139, 323 КПК України.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільні справи за позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю «Бахмут-Енергія» до Алексєєва Володимира Григоровича, Груздової Наталі Дмитрівни, Чаус Алли
Петрівни про стягнення заборгованості за спожиту теплову
енергію.
Відповідач по справі 219/11084/2016-ц Алексєєв Володимир Григорович, 12 грудня 1951 року народження, проживає за адресою вказаною в позовній заяві: Донецька
область, м. Бахмут, вул. Оборони, 19/31, викликається на 13
січня 2017 року на 09 годину 20 хвилин до суду, для участі
у розгляді справи по суті.
Відповідач по справі 219/11666/2016-ц Груздова Наталя
Дмитрівна, 18 лютого 1970 року народження, проживає за
адресою вказаною в позовній заяві: Донецька область,
м. Бахмут, вул. Миру,13/11, викликається на 13 січня 2017
року на 09 годину 40 хвилин до суду, для участі у розгляді
справи по суті.
Відповідач по справі 219/11647/2016-ц Чаус Алла Петрівна, 21 квітня 1960 року народження, проживає за адресою вказаною в позовній заяві: Донецька область,
м. Бахмут, вул. Ювілейна, 83/15, викликається на 13 січня
2017 року на 10 годину 00 хвилин, до суду, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам по даних справах пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідача, він повинен повідомити суд про причини неГоловуючий суддя Конопленко О. С., явки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Ю. В. Фоміна

судді Полтавець Н. З., Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» до Кириченка
Олександра Геннадійовича про стягнення заборгованості за
кредитом.
Відповідач по справі Кириченко Олександр Геннадійович,
який проживає за адресою: м. Єнакієве, вул. Польова, 8, викликаються на 18.01.2017 року на 08 годину 30 хвилин до
суду, кабінет № 312, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута у його відсутність.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціонерного товариства «ДТЕК
Донецькобленерго» до Миронович Парасковії Прокопівни, Миронович Марини Борисівни про стягнення вартості електричної
енергії спожитої без обліку внаслідок порушення.
Відповідач по справі Миронович Парасковія Прокопівна, 1927
р.н., Миронович Марина Борисівна, 1967 р.н., які проживають:
м. Бахмут, вул. І. Франка, 33, викликаються на 18.01.2017 року
на 09 годину 00 хвилин до суду, кабінет № 312, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачів, вони повинні
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута у їх відсутність.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу № 219/9804/16-ц; 2/219/4511/2016 за позовною заявою
публічного акціонерного товариства «РОДОВІД БАНК» до Карташова Євгена Анатолійовича, про стягнення заборгованості.
Відповідач по справі Карташов Євген Анатолійович (останнє
відоме суду місце реєстрації за адресою: Донецька область,
м. Єнакієве, вул. 22 Партз’їзду, 11/30) викликається 16 січня
2017 року на 10 годину 30 хвилин до Артемівського міськрайонного суду Донецької області за адресою: м. Бахмут, вул.
Миру, 5, каб. 301, для участі в розгляді справи по суті. Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд
про причину неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу № 219/9128/16-ц; 2/219/4292/2016 за позовною заявою
публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» до Циняка
Олександра Миколайовича, про стягнення заборгованості.
Відповідач по справі Циняк Олександр Миколайович (останнє
відоме суду місце реєстрації за адресою: Донецька область,
м. Юнокомунарівськ (Бунге), вул. Армійська, 112/12) викликається 12 січня 2017 року на 10 годину 00 хвилин до Артемівського міськрайонного суду Донецької області за адресою:
м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 301, для участі в розгляді справи
по суті. Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Погрібна Н. М.

Суддя Погрібна Н. М.

Суддя Брежнев О. А.

Суддя Брежнев О. А.

В провадженні Дружківського міського суду Донецької області, вул. Енгельса, №45, знаходиться
кримінальне провадження №1-кп/229/359/2016 відносно обвинуваченого Селіван Андрія Володимировича, за ст.258-3 ч. 1 КК України, зареєстрованого
за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Одеська, 119.
Суд викликає обвинуваченого Селіван Андрія Володимировича для розгляду кримінального провадження на 13 січня 2017 року о 09:00, яке відбудеться
в залі №4 на 1 поверсі.
Суддя О. М. Грубник

В провадженні Дружківського міського суду Донецької області, вул. Енгельса, №45, знаходиться
кримінальне провадження № 1-кп/229/419/2016 відносно обвинуваченого Медведєва Володимира Миколайовича, за ст.258-3 ч. 1, 263 ч. 1 КК України,
проживаючого за адресою: Донецька обл., м. Макіївка, вул. Черняхівського, 31.
Суд викликає обвинуваченого Медведєва Володимира Миколайовича для розгляду кримінальною
провадження на 02 лютого 2017 року о 09:00, яке
відбудеться в залі №4 на 1 поверсі.
Суддя О. М. Грубник

Артемівський міськрайонний суд Донецької області повідомляє, що за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул.
Миру, 5, каб. 301, 17 січня 2017 року об 11-00 годині відбудеться судове засідання у кримінальному провадженні за
обвинуваченням Мартиненка Юрія Михайловича у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2583 КК України. В судове засідання викликається обвинувачений Мартиненко Юрій Михайлович (зареєстрований за
адресою: Донецька область, Бахмутський район, м. Сіверськ, вул. Леніна, 39). В разі неможливості з’явитися до
суду просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання. Справу розглядає колегія суддів у
складі головуючого судді Брежнева О. А., членів колегії
судді Конопленко О. С., Погрібна Н. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу № 219/9802/16-ц; 2/219/4509/2016 за позовною заявою
товариства з обмеженою відповідальністю «Порше Мобіліті» до
Устинова Вадима Анатолійовича, про стягнення заборгованості.
Відповідач по справі Устинов Вадим Анатолійович (останнє
відоме суду місце реєстрації за адресою: Донецька область, м.
Єнакієве, вул. Новаторов, 116) викликається 13 січня 2017 року
на 10 годину 00 хвилин до Артемівського міськрайонного суду
Донецької області за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 301,
для участі в розгляді справи по суті. Відповідачу пропонується
надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Краматорський міський суд Донецької області
(84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає кримінальну справу № 234/12095/16-к (провадження № 1-кп/234/542/16) за обвинуваченням
Коровченка Артема Вікторовича у вчиненні злочинів,
передбачених ч. 1 ст.258-3, ч.4 ст.187 КК України.
Обвинувачений Коровченко Артем Вікторович,
22.10.1985 р.н., який проживає за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Леоніда Бикова, буд. 1, кв. 141, викликається на 30.01.2017
року о 13-30 год. до суду, каб. №23, для участі у розгляді справи по суті.
Суддя Марченко Л. М.
Суддя Ю. В. Фоміна

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адресою 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримінальне провадження №1-кп/225/473/2016 за
обвинуваченням Колотая Віталія Володимировича, Степаненка Романа Валерійовича, Харитонова Єгора Валентиновича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст.258-3, ч. 1
ст.263, ч. 1 ст.28 КК України. Обвинувачені по справі Колотай
В.В. (зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Кірова,
449), Степаненко Роман Валерійович (зареєстрований за адресою: Запорізька обл., Пологівський район, с. Шевченка,
вул. Іжикова, 35), Харитонов Єгор Валентинович (зареєстрований за адресою: м. Курахове, вул. Мечникова, 19А/83), викликаються на 13.01.2017 року на 11-00 год. до суду, каб.
№ 8, для участі у розгляді справи по суті.

Красноармійським міськрайонним судом Донецької
області здійснюється спеціальне судове провадження за
кримінальним провадженням щодо Петропольського
Олександра Олександровича, обвинуваченого за ч. 1
ст.258-3 КК України, підготовчий розгляд якого відкладено на 11.00 год. 23 січня 2017 р.
Обвинуваченому Петропольському Олександру Олександровичу, необхідно з’явитись до зали судового засідання № 6 Красноармійського міськрайонного суду
Донецької області за адресою: 85302, Донецька область,
м. Покровськ Донецької області, вул. Європейська, 20,
на 11.00 год. 23 січня 2017 р.

Суддя С. С. Бабенко

Суддя Стоілова Т. В.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за
позовом Роговцева Віктора Семеновича до Роговцевої Галини
Миколаївни, діючої у власних інтересах та в інтересах неповнолітніх Роговцева Віктора Павловича, 1999 року народження, та
Роговцевої Наталії Павлівни, 2008 року народження, про визнання такими, що втратили право користування житлом. Відповідачка у справі Роговцева Галина Миколаївна, 1978 року
народження, зареєстрована у м. Краматорську по вул. Мартенівська, 32, фактичне місце проживання якої з дітьми не відомо, викликається на 19.01.2017 року о 13-00 годині до суду, зал судових
засідань №11/3, для участі у розгляді справи по суті. Відповідачці
пропонується надати свої заперечення проти позову та докази. У
випадку неприбуття, відповідачка повинна повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута у її відсутності.

Хорольський районний суд Полтавської області викликає
Рябову Валентину Григорівну, 20.08.1949 р.н., як відповідача
по цивільній справі за позовом Управління соціального захисту населення Хорольської районної державної адміністрації до Рябової Валентини Григорівни про стягнення
надміру виплаченої щомісячної адресної допомоги особам,
які переміщуються з тимчасово окупованої території України
та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг до державного бюджету,
призначене на 30 січня 2017 року о 09:00 год. в залі суду за
адресою: 37800, м. Хорол, вул. Незалежності, 82.
В разі неявки справа буде розглядатися за її відсутності
на підставі наявних у справі доказів.

Горностаївський районний суд Херсонської області
викликає Децука Олександра Володимировича в судове
засідання, яке відбудеться 05 січня 2017 року о 09.00
годин для розгляду цивільної справи № 655/749/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Херсонобленерго» до Децука
Олександра Володимировича про відшкодування збитків, заподіяних безобліковим споживанням електричної
енергії. Адреса суду: Херсонська область, смт Горностаївка, вул. Торгова, 10. Явка відповідача обов’язкова. У
разі неявки відповідача в судове засідання, справа буде
розглянута за його відсутності, на підставі наявних у
справі доказів.

Суддя Н. С. Миркушіна

Суддя Посунько Г. А.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької області (87505, Донецька область,
м. Маріуполь, пр. Перемоги 6) розглядає справу
рамках спеціального судового провадження за кримінальним провадженням за № 42016000000001654
за обвинуваченням Бобарикіна Захара Олександровича у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 258-3
ч. 1, 258 ч. 3. 263-1 ч. 2-28 ч. 2, 437 ч. 2 КК України.
Обвинувачений Бобарикін Захар Олександрович,
який зареєстрований за адресою: місто Одеса, провулок Маяковського, будинок №5, викликається на
13 січня 2017 року о 13-00 год., 21 лютого 2017 року
о 13-00 год.; 22 лютого 2017 року об 11-00 год., 01
березня 2017 року о 09-00 год., 02 березня 2017
року об 11-00 год., 03 березня 2017 року об 11-00
год., 06 березня 2017 року об 11-00 год., 07 березня
2017 року о 09-00 год. у кабінет № 205, для участі у
розгляді справи по суті.
У випадку неприбуття обвинувачений повинен повідомити суд про причина неявки, інакше справа
буде розглянута у його відсутність на підставі документів, які є в матеріалах справи.
Захистнику Коломоєць О. С. вручено копію ухвали
суду від 21 листопада 2016 року про призначення
справи до судового розгляду.
Суддя Т. В. Давидовська
Суддя Козлов Д. О.

Суддя Брежнев О. А.

Красноармійським міськрайонним судом Донецької області здійснюється спеціальне судове провадження по кримінальному провадженню за
обвинуваченням Ростовського Едуарда Станіславовича, 13.08.1971 р.н., за ч.1 ст.258-3 КК України.
Обвинуваченому Ростовському Е.С. необхідно
з’явитись до зали судового засідання №9 Красноармійського міськрайонного суду Донецької області за
адресою: 85302, Донецька область, м. Покровськ
(Красноармійськ) вул. Європейська, б. 22 на 11.00
год. 13.02.2017 р.
Суддя В. В. Андреєв
Суддя І. В. Корнєєва

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк (Дзержинськ) вул. Дружби (50 років Жовтня) 4)
розглядає цивільну справу за позовом Солдатової Aнастасії
Вікторівни до Coлдатова В’ячеслава Вадимовича, третя
особа Орган опіки та піклування Вугледарської міської ради,
про позбавлення батьківських прав. Відповідач по справі
Coлдатов В’ячеслав Вадимович (зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Макіївська, 11-3) викликається на 04
січня 2017 року на 09.00 год. до суду, каб.№7, 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 у його відсутності.

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

30 грудня 2016 року, п’ятниця, № 248
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ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваному Бойку Олексію Вікторовичу, 12.10.1976
року народження, громадянину України, уродженцю м. Луганська, зареєстрованому за адресою: м. Луганськ, вул. Совєтськая, буд. 92, кв. 24, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135
КПК України, необхідно з’явитися 20.01.2017 р. о 09 год. 00
хв. до слідчого відділу Управління СБ України в Луганській
області, за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк,
просп. Космонавтів, 18, до слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області Дівітаєва О.І. для відкриття та надання доступу до матеріалів кримінального
провадження, а також проведення інших процесуальних дій
у кримінальному провадженні № 22016130000000321.

Підозрюваному Кацавалову Євгену Анатолійовичу,
11.02.1972 року народження, громадянину України, уродженцю м. Луганська, зареєстрованому за адресою: м. Луганськ, кв. Ватутіна, буд. 3б, кв. 10, відповідно до вимог ст.ст.
133, 135 КПК України, необхідно з’явитися 20.01.2017 р. о 10
год. 00 хв. до слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області, за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Космонавтів, 18, до слідчого слідчого відділу
Управління СБ України в Луганській області Дівітаєва О.І. для
відкриття та надання доступу до матеріалів кримінального
провадження, а також проведення інших процесуальних дій
у кримінальному провадженні № 22016130000000322.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Грєбєнщікову Андрію Анатолійовичу,
01.06.1976 року народження, зареєстрованому за адресою: місто Луганськ, квартал Южний, будинок 1-А, квартира 44, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України
необхідно з’явитися 20.01.2017 р. о 10 год. до слідчого
відділу Управління СБ України в Луганській області за
адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т
Космонавтів, 18, до слідчого СВ Управління СБ України
в Луганській області Кременчуцького Данііла Ігоровича,
для відкриття та надання доступу до матеріалів кримінального провадження, а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні
№ 22016130000000332.

Підозрюваному Гречці Борису Анатолійовичу, 17.05.1976
р.н., громадянину України, уродженцю м. Кремінна Луганської області, зареєстрованому за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Шевченка, буд. 27, кв. 30, відповідно
до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України, необхідно з’явитися
10.01.2017 р. року о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18,
до старшого слідчого 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області Ткаченка Т.С. для
відкриття та надання доступу до матеріалів кримінального
провадження, а також проведення інших процесуальних дій
у кримінальному провадженні № 22016130000000326.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Гусаченку Петру Миколайовичу,
26.08.1948 р.н., зареєстрованому за адресою: Луганська
область, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілісова, 6А/58, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно
з’явитися 02.02.2017 р. о 10 год. до слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів,
18, до старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України
в Луганській області Василевського В.В., для відкриття
та надання доступу до матеріалів кримінального провадження, а також проведення інших процесуальних дій у
кримінальному провадженні № 22015130000000106 від
23.02.2015.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваному Капустянову Євгену Вікторовичу,
03.12.1963 р.н., уродженцю м. Старобільськ Луганської області, громадянину України, зареєстрованому за адресою:
Луганська область, м. Старобільськ, вул. Рози Люксембург,
б.40, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 10.01.2017 р. о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області за адресою:
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18,
до старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу
Управління СБ України в Луганській області Ткаченка Є.А.,
для відкриття та надання доступу до матеріалів кримінального провадження, а також проведення інших процесуальних
дій у кримінальному провадженні № 22015130000000008.

Підозрюваному Кашпуренку Ігорю Павловичу, 28.11.1963
р.н., громадянину України, уродженцю с. Валуйське, СтаничноЛуганського району Луганської області, який зареєстрований
за адресою: Луганська область, Станично-Луганський район,
с. Валуйське, провул. 2-й Совєтський, б. 20, відповідно до
вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися
10.01.2017 р. о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу Управління
СБ України в Луганській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до старшого
слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління
СБ України в Луганській області Жердєва А.М., для відкриття
та надання доступу до матеріалів кримінального провадження,
а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному
провадженні № 22015130000000024.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Кліщову Миколі Петровичу,
21.05.1967 р.н., зареєстрованому за адресою: Луганська
область, смт Троїцьке, вул. Чапаєва, буд.11, відповідно
до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися
10.01.2017 р. о 10 год. до слідчого відділу Управління
СБ України в Луганській області за адресою: Луганська
область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до
слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Луганській
області Потапенка Г.В., для відкриття та надання доступу
до матеріалів кримінального провадження, а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 12014130590000262 від 16.07.2014.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Линдіну Дмитру Євгеновичу, 17.07.1973
року народження, громадянину України, уродженцю м. Луганська, зареєстрованому за адресою: м. Луганськ,
кв. Щербакова, буд. 11, кв. 6, відповідно до вимог ст.ст.
133, 135 КПК України, необхідно з’явитися 20.01.2017 р.
об 11 год. 00 хв. до слідчого відділу Управління СБ України
в Луганській області, за адресою: Луганська область, м.
Сєвєродонецьк, просп. Космонавтів, 18, до слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області
Дівітаєва О.І. для відкриття та надання доступу до матеріалів кримінального провадження, а також проведення
інших процесуальних дій у кримінальному провадженні
№ 22016130000000323.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Балабі Андрію Олександровичу,
13.12.1973 р.н., зареєстрованому за адресою: Луганська
область, м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 79/16, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно
з’явитися 10.01.2017 р. о 09 год. до слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів,
18, до старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України
в Луганській області Василевського В.В. для відкриття та
надання доступу до матеріалів кримінального провадження, а також проведення інших процесуальних дій у
кримінальному провадженні № 22016130000000334 від
23.12.2016.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Гирюшті Андрію Вікторовичу,
18.02.1970 р.н., зареєстрованому за адресою: Луганська
область, Троїцький район, с. Лантратівка, вул. Леніна,
буд.5, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України
необхідно з’явитися 10.01.2017 р. о 10 год. до слідчого
відділу Управління СБ України в Луганській області за
адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т
Космонавтів, 18, до слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Луганській області Потапенка Г.В. для відкриття
та надання доступу до матеріалів кримінального провадження, а також проведення інших процесуальних дій у
кримінальному провадженні № 12014130590000262 від
16.07.2014.

Підозрюваному Вітченку Юрію Олексійовичу, 03.09.1971
р.н., уродженцю м. Старобільськ Луганської області, громадянину України, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Андрющенка, б.14, кв.2,
відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно
з’явитися 10.01.2017 р. о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу
Управління СБ України в Луганській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до
старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області Ткаченка Є.А. для
відкриття та надання доступу до матеріалів кримінального
провадження, а також проведення інших процесуальних дій
у кримінальному провадженні № 22015130000000008.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваному Маначенку Іллі Івановичу, 26.07.1964 р.н.,
уродженцю м. Курганинськ Красноярського краю РФ, громадянину України, зареєстрованому за адресою: Луганська
область, м. Старобільськ, вул. 3-го Інтернаціонала, б.68, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно
з’явитися 10.01.2017 р. о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу
Управління СБ України в Луганській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до
старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області Ткаченка Є.А., для
відкриття та надання доступу до матеріалів кримінального
провадження, а також проведення інших процесуальних дій
у кримінальному провадженні № 22015130000000008.

Підозрюваній Лаптєвій Лесі Михайлівні, 11.03.1976 р.н.,
громадянці України, уродженці м. Джамбул (Республіка Казахстан), зареєстрованій за адресою: Луганська область,
м. Краснодон, кв. Лютікова, буд. 26, кв. 53, відповідно до
вимог ст. ст. 133, 135 КПК України, необхідно з’явитися
10.01.2017 р. року, о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18,
до старшого слідчого 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області Ткаченка Т.С., для
відкриття та надання доступу до матеріалів кримінального
провадження, а також проведення інших процесуальних дій
у кримінальному провадженні № 22016130000000326.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Красножону Сергію Івановичу,
09.03.1963 р.н., зареєстрованому за адресою: Луганська
область, смт Троїцьке, вул. Горького, буд.26, відповідно
до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися
10.01.2017 р. о 10 год. до слідчого відділу Управління
СБ України в Луганській області за адресою: Луганська
область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до
слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Луганській
області Потапенка Г.В., для відкриття та надання доступу
до матеріалів кримінального провадження, а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 12014130590000262 від 16.07.2014.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваній Конопльовій Світлані Юріївні,
27.11.1964 р.н., зареєстрованій за адресою: Луганська
область, Новоайдарський район, м. Щастя, вул. Енергетиків, буд.18, кв.63, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135
КПК України необхідно з’явитися 04.01.2017 р. о 09 год.
до слідчого відділу Управління СБ України в Луганській
області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Луганській області Потапенка Г.В.,
для відкриття та надання доступу до матеріалів кримінального провадження, а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні
№ 22016130000000053 від 22.02.2016.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Мальгіну Валерію Вікторовичу,
08.05.1969 року народження, уродженцю м. Брянка, Луганської області, що мешкає за адресою: Луганська область, м. Краснодон, мкр-н Мікроцентр, буд. 17, кв. 17,
відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 10.01.17 о 10 год. до слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області за адресою:
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів,
18, до слідчого слідчого відділу Управління СБ України
в Луганській області Ларченко О.М., для відкриття та надання доступу до матеріалів кримінального провадження, а також проведення інших процесуальних дій у
кримінальному провадженні № 22016130000000175.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Обухову Максиму Аркадійовичу,
10.03.1988 року народження, уродженцю м. Кіровська,
Луганської області, що мешкає за адресою: Луганська
область, м. Кіровськ, вул. Достоєвського, буд. 31, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно
з’явитися 10.01.17 о 10 год. до слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів,
18, до слідчого слідчого відділу Управління СБ України
в Луганській області Ларченко О.М., для відкриття та надання доступу до матеріалів кримінального провадження, а також проведення інших процесуальних дій у
кримінальному провадженні № 22016130000000176.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Пальчикову Сергію Вікторовичу,
08.09.1982 року народження, уродженцю смт. Енгельсове
Луганської області, що мешкає за адресою: Луганська область, м. Краснодон, мкр-н Мікроцентр, буд. 17, кв. 17, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно
з’явитися 10.01.17 о 10 год. до слідчого відділу Управління
СБ України в Луганській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до слідчого
слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області
Ларченко О.М., для відкриття та надання доступу до матеріалів кримінального провадження, а також проведення
інших процесуальних дій у кримінальному провадженні
№ 22016130000000170.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Пачковському Миколі Анатолійовичу,
27.09.1966 р.н., зареєстрованому за адресою: Луганська
область, м. Попасна, вул. Миронівська, 6/11, відповідно
до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися
10.01.2017 р. о 10 год. до слідчого відділу Управління СБ
України в Луганській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в
Луганській області Василевського В.В., для відкриття та
надання доступу до матеріалів кримінального провадження, а також проведення інших процесуальних дій у
кримінальному провадженні № 22016130000000132 від
23.05.2016.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваній Фаліній Тетяні Андріївні, 11.03.1967 року
народження, уродженці с. Новорозсош Новопсковського
району Луганської області, що мешкає за адресою: Луганська область, м. Луганськ, проїзд Станіславського, 127а, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно
з’явитися 10.01.17 о 10 год. до слідчого відділу Управління
СБ України в Луганській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до слідчого
слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області
Ларченко О.М., для відкриття та надання доступу до матеріалів кримінального провадження, а також проведення
інших процесуальних дій у кримінальному провадженні
№ 22016130000000324.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваній Сидоренко Світлані Анатоліївні,
10.07.1969 року народження, зареєстрованої за адресою: місто Луганськ, вулиця Андрія Линьова, будинок
77, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 20.01.2017 р. о 10 год. до слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області за
адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т
Космонавтів, 18, до слідчого СВ Управління СБ України
в Луганській області Кременчуцького Данііла Ігоровича,
для відкриття та надання доступу до матеріалів кримінального провадження, а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні
№ 22016130000000331.

Підозрюваному Рибалці Віктору Михайловичу, 05.09.1969
р.н., уродженцю м. Старобільськ Луганської області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Олега Кошового, 5, відповідно
до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися
10.01.2017 р. о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу Управління
СБ України в Луганській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до старшого
слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління
СБ України в Луганській області Ткаченка Є.А., для відкриття
та надання доступу до матеріалів кримінального провадження, а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 22015130000000008.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Шмаргуну Павлу Вікторовичу,
16.05.1959 року народження, уродженцю Російської Федерації, що мешкає за адресою: Луганська область,
м. Антрацит, вул. Миру, буд. 5, кв. 7, відповідно до вимог
ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 10.01.17
о 10 год. до слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до слідчого слідчого
відділу Управління СБ України в Луганській області Ларченко О.М., для відкриття та надання доступу до матеріалів кримінального провадження, а також проведення
інших процесуальних дій у кримінальному провадженні
№ 22016130000000178.

Підозрюваному Юрову Юрію Павловичу, 17.06.1969 р.н.,
громадянину України, уродженцю м. Луганськ, зареєстрованому за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул.
1-ша Беломорська, буд. 11, відповідно до вимог ст. ст. 133,
135 КПК України, необхідно з’явитися 10.01.2017 р. року о
10 год. 00 хв. до слідчого відділу Управління СБ України в
Луганській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до старшого слідчого
2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області Ткаченка Т.С., для відкриття та надання доступу до матеріалів кримінального провадження, а також
проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 22016130000000325.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

В провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться обвинувальний акт
у кримінальному провадженні відносно Романова
Романа Олександровича у вчиненні кримінального
правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1
ст. 258-3 КК України.
В якості обвинуваченого викликається Романов
Роман Олександрович в підготовче судове засідання, яке призначено на 13 год. 30 хв. 16 січня 2017
року та відбудеться в приміщенні Бердянського
міськрайонного суду за адресою: вул. Консульська,
64, м. Бердянськ, Запорізька область.
Суддя А. В. Дерус
Суддя Морока C. M.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні
судового засідання в порядку спеціального судового
провадження
Обвинувачений Меденцев Павло Анатолійович, 30.03.1983
р.н., зареєстрований за адресою: м. Одеса, Французький
бульвар, 22, корп. 1, кв. 204, відповідно до вимог ст. 297-5,
323 КПК України викликається в судове засідання, що відбудеться 10 січня 2017 року о 13 годині в залі судових засідань
№ 222 Приморського районного суду м. Одеси за адресою:
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні
в якості обвинуваченого.
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно
зі статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Посохову Олександру Миколайовичу,
04.01.1964 р.н., зареєстрованому за адресою: Луганська
область, Троїцький район, с. Вівчарове, відповідно до
вимог ст.ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися
10.01.2017 р. о 10 год. до слідчого відділу Управління
СБ України в Луганській області за адресою: Луганська
область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до
слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Луганській
області Потапенка Г.В., для відкриття та надання доступу
до матеріалів кримінального провадження, а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 12014130590000262 від 16.07.2014.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваній Шкуліпі Ірині Євгенівні, 26.12.1963 року
народження, уродженці м. Красний Луч, Луганської області, що мешкає за адресою: Луганська область, м.
Краснодон, мкр-н Мікроцентр, буд. 17, кв. 17, відповідно
до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 10.01.17 о 10 год. до слідчого відділу Управління
СБ України в Луганській області за адресою: Луганська
область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Луганській
області Ларченко О.М., для відкриття та надання доступу
до матеріалів кримінального провадження, а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 22016130000000173.

Великописарівський районний суд Сумської області викликає у судове засідання Капустіна Дмитра Сергійовича
(останнє відоме місце реєстрації: вул. Коцюбинського, буд.
28, кв. 315, смт Велика Писарівка Сумської області), як відповідача по цивільній справі № 575/1186/16-ц за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Засідання відбудеться oб 11 год. 00 хв. 05 січня 2017 року
в залі судового засідання в приміщенні суду за адресою:
42800, смт Велика Писарівка, вул. Ярослава Мудрого, б. 12
Сумської області.
В разі неявки відповідача, в судове засідання без поважної причини, неповідомлення про причини неявки, справа
буде розглянута в заочному порядку.

Горностаївський районний суд Херсонської області
викликає Булаву Євгенія Олеговича в судове засідання,
яке відбудеться 05 січня 2017 року о 09.00 годині для
розгляду цивільної справи № 655/784/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційного банку
«ПриватБанк» до Булави Євгенія Олеговича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Адреса
суду: Херсонська область, смт Горностаївка, вул. Торгова, 10. Явка відповідача обов’язкова. У разі неявки відповідача в судове засідання, справа буде розглянута за
його відсутності, на підставі наявних у справі доказів.

Горностаївський районний суд Херсонської області
викликає Подакову Оксану Миколаївну в судове засідання, яке відбудеться 05 січня 2017 року о 09.00 годині
для розгляду цивільної справи № 655/778/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного
банку «ПриватБанк» до Подакової Оксани Миколаївни
про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Адреса суду: Херсонська область, смт Горностаївка, вул.
Торгова 10. Явка відповідача обов’язкова. У разі неявки
відповідача в судове засідання, справа буде розглянута
за його відсутності, на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Посунько Г. А.

Суддя Посунько Г. А.

Суддя О. С. Семенова

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Марківський районний суд Луганської області викликає відповідача Шумовського Дмитра Ігоровича
в судове засідання для розгляду цивільної справи за
позовом Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» до Шумовського Дмитра Ігоровича про стягнення
заборгованості.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Марківського районного суду Луганської області
04.01.2017р. о 10 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.
Суддя А. П. Чернік

Ірпінський міський суд викликає ТОВ «Тренд Компані», останнє
відоме місцезнаходження: м. Київ, вул. Артема, буд. 1-5, оф. 617/34,
ТОВ «Грифон Капітал», останнє відоме місцезнаходження: 01004, м.
Київ, вул. Велика Васильківська, 10, ТОВ «Давір Фінанс», останнє відоме місцезнаходження: м. Київ, вул. Тургенівська, 38, офіс 306, як
відповідачів та третю особу по справі за позовом Ступака Павла Михайловича до Товариства з обмеженою відповідальністю «Тренд
Компані», Державної іпотечної установи, ПАТ «Грифон Капітал», треті
особи: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу
Гамаль Ірина Миколаївна, Приватний нотаріус Київського нотаріального округу Вдовиченко Наталія Олександрівна ТОВ «Давір Фінанс»,
Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Промекономбанк», про визнання недійсними договорів іпотеки майнових прав на
нерухоме майно, в судове засідання, яке відбудеться 26.01.2017 р. о
10 год. 15 хв. у приміщенні Ірпінського міського суду за адресою: м.
Ірпінь, вул. Мінеральна, 7. У разі неявки справу буде розглянуто у
відсутності відповідачів та третьої особи. У зв’язку з розміщенням
оголошення в газеті, учасники процесу вважаються належним чином
повідомленими про дату судового засідання.

Нововодолазький районний суд Харківської області викликає Каткову (Баглай) Олену Юріївну,
08.10.1989 р.н. (останнє відоме місце проживання:
Харківська область, Нововодолазький район, с. Липкуватівка, пл. Доценка, 3), як відповідачку в судове
засідання по цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК» до Каткової (Баглай) Олени Юріївни
про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 05.01.2017 року о 10
годині 30 хвилин у приміщенні Нововодолазького
районного суду Харківської області за адресою:
63200, смт Нова Водолага Нововодолазького району
Харківської області, вул. 40 років Перемоги, 1.
Явка до суду обов’язкова. В разі неявки справу
буде розглянуто за вашої відсутності. Відповідачка
зобов’язана повідомити суд про причини неявки в
судове засідання.
Суддя О. В. Пархоменко
Суддя Трояновська Т. М.

Нововодолазький районний суд Харківської області викликає Кісільова Сергія Петровича,
06.05.1992 р.н. (останнє відоме місце проживання:
Харківська область, Нововодолазький район, с. Липкуватівка, вул. Доценка, 3), як відповідача в судове
засідання по цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК» до Кісільова Сергія Петровича про
стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 05.01.2017 року о 10
годині 00 хвилин у приміщенні Нововодолазького
районного суду Харківської області за адресою:
63200, смт Нова Водолага Нововодолазького району
Харківської області, вул. 40 років Перемоги, 1.
Явка до суду обов’язкова. В разі неявки справу
буде розглянуто за вашої відсутності. Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове засідання.
Суддя Трояновська Т. М.

Нововодолазький районний суд Харківської області викликає Іллінську Наталію Анатоліївну,
31.12.1984 р.н. (останнє відоме місце проживання:
Харківська область, Нововодолазький район, с. Палатки, вул. Лісна, 5), як відповідачку в судове засідання по цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК» до Іллінської Наталії Анатоліївни про
стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 05.01.2017 року об
11 годині 00 хвилин у приміщенні Нововодолазького
районного суду Харківської області за адресою:
63200, смт Нова Водолага Нововодолазького району
Харківської області, вул. 40 років Перемоги, 1.
Явка до суду обов’язкова. В разі неявки справу
буде розглянуто за вашої відсутності. Відповідачка
зобов’язана повідомити суд про причини неявки в
судове засідання.
Суддя Трояновська Т. М.

Нововодолазький районний суд Харківської області викликає Червоного Володимира Миколайовича, 06.10.1980 р.н. (останнє відоме місце
проживання: Харківська область, Нововодолазький
район, смт Нова Водолага, вул. Петровського, 3-а), як
відповідача в судове засідання по цивільній справі за
позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Червоного Володимира Миколайовича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 05.01.2017 року о 10
годині 15 хвилин у приміщенні Нововодолазького
районного суду Харківської області за адресою:
63200, смт Нова Водолага Нововодолазького району
Харківської області, вул. 40 років Перемоги, 1.
Явка до суду обов’язкова. В разі неявки справу
буде розглянуто за вашої відсутності. Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове засідання.
Суддя Трояновська Т. М.

Нововодолазький районний суд Харківської області викликає Чепелева Віталія Геннадійовича,
10.05.1981 р.н. (останнє відоме місце проживання:
Харківська область, Нововодолазький район, смт
Нова Водолага, вул. Херсонська, 32, кв. №2), як відповідача в судове засідання по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Чепелева Віталія
Геннадійовича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 05.01.2017 року о 10
годині 45 хвилин у приміщенні Нововодолазького
районного суду Харківської області за адресою:
63200, смт Нова Водолага Нововодолазького району
Харківської області, вул. 40 років Перемоги, 1.
Явка до суду обов’язкова. В разі неявки справу
буде розглянуто за вашої відсутності. Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове засідання.
Суддя Трояновська Т. М.

Нововодолазький районний суд Харківської області викликає Куліба Надію Миколаївну, 18.10.1943
р.н. (останнє відоме місце проживання: Харківська
область, Нововодолазький район, смт Нова Водолага,
вул. Каштанова, 84), як відповідачку в судове засідання по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Куліба Надії Миколаївни про стягнення
заборгованості.
Судове засідання відбудеться 05.01.2017 року о 09
годині 30 хвилин у приміщенні Нововодолазького
районного суду Харківської області за адресою:
63200, смт Нова Водолага Нововодолазького району
Харківської області, вул. 40 років Перемоги, 1.
Явка до суду обов’язкова. В разі неявки справу
буде розглянуто за вашої відсутності. Відповідачка
зобов’язана повідомити суд про причини неявки в судове засідання.
Суддя Трояновська Т. М.

Нововодолазький районний суд Харківської області викликає Іванову Юлію Віталіївну, 09.05.1980
р.н. (останнє відоме місце проживання: Харківська
область, Нововодолазький район, с. Бірки, вул. Ватутіна, 7), як відповідачку в судове засідання по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до
Іванової Юлії Віталіївни про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 05.01.2017 року о 09
годині 00 хвилин у приміщенні Нововодолазького
районного суду Харківської області за адресою:
63200, смт Нова Водолага Нововодолазького району
Харківської області, вул. 40 років Перемоги, 1.
Явка до суду обов’язкова. В разі неявки справу
буде розглянуто за вашої відсутності. Відповідачка
зобов’язана повідомити суд про причини неявки в судове засідання.
Суддя Трояновська Т. М.

Нововодолазький районний суд Харківської області викликає Кліща Богдана Миколайовича,
06.05.1992 р.н. (останнє відоме місце проживання:
Харківська область, Нововодолазький район, смт
Нова Водолага, вул. Пролетарська, 12), як відповідача
в судове засідання по цивільній справі за позовом
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Кліща Богдана Миколайовича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 05.01.2017 року о 09
годині 45 хвилин у приміщенні Нововодолазького
районного суду Харківської області за адресою:
63200, смт Нова Водолага Нововодолазького району
Харківської області, вул. 40 років Перемоги, 1.
Явка до суду обов’язкова. В разі неявки справу
буде розглянуто за вашої відсутності. Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове засідання.
Суддя Трояновська Т. М.

Вільнянський районний суд Запорізької області (Україна, 70002, Запорізька область, м. Вільнянськ, вул. Бочарова, 4) розглядає цивільну справу № 314/5233/16-ц,
провадження № 2/314/1756/2016 за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Прокопенка Вячеслава Сергійовича про стягнення заборгованості.
Відповідач по справі Прокопенко Вячеслав Сергійович
(останнє відоме суду місце проживання: Україна, 70021,
Запорізька область, Вільнянський район, с. Солоне,
пров. Новий, буд. 3, кв. 2) викликається на 09 годину 00
хвилин 19 січня 2017 року до суду, кабінет № 5, для
участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута за його відсутності в порядку ч. 4 ст. 169
ЦПК України.

Роздільнянський районний суд Одеської області, відповідно
до ч. 9 ст. 110 ЦПК України, викликає в судове засідання Гадоєва
Содіка Буроновича, який зареєстрований за адресою: м. Одеса,
вул. Катерининська, № 85, кв. № 4, та Олійник Олесю Андріївну,
яка зареєстрована за адресою: Одеська обл., м. Роздільна, вул.
Радісна (бувш. вул. Фрунзе), №34, як відповідачів у цивільній
справі № 511/2107/16-ц за позовом Урєкє Валерія Михайловича
до Гадоєва Содіка Буроновича, Олійник Олесі Андріївни, представник позивача: Панчошенко Сергій Олександрович, третя
особа: Служба у справах дітей Роздільнянської районної державної адміністрації, третя особа: Відділ державної реєстрації актів
цивільного стану по Роздільнянському району, про визнання
батьківства.
Судове засідання відбудеться об 11 годині 30 хвилин
05.01.2017 року в приміщенні Роздільнянського районного суду
Одеської області за адресою: Одеська область, м. Роздільна, вул.
Європейська (бувш. вул. Леніна), буд. № 37а.
У випадку неявки в судове засідання Гадоєва Содіка Буроновича та Олійник Олесі Андріївни цивільна справа буде розглянута
у їхню відсутність.

Суддя Н. М. Галянчук

Суддя I. B. Бобровська

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрювана Мінченко Яна Олександрівна, 29.05.1985
р.н., яка мешкає за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Столяревського, буд. 28, кв. 25, на підставі ст.ст.
297-5, 133, 135 КПК України, вам необхідно з’явитися
10.01.2017, 11.01.2017, 12.01.2017 року в період часу з
09.00 до 18.00 години до старшого слідчого першого слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області Снурнікова
Д. О. за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул.
Румянцева, 4 «а», для проведення за вашою участю слідчих
дій у кримінальному провадженні №42016050000000399 за
ч. 1 ст. 258-3 КК України - вручення вам повідомлення про
підозру, повідомлення про зміну підозри, допиту у якості
підозрюваного, закінчення досудового розслідування та
відкриття вам матеріалів кримінального провадження, виконання інших процесуальних дій відповідно до вимог
ст.ст. 46, 47, 54, 278, 290, 291 КПК України.

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області
(вул. Д. Галицького, 22, м. Дубно Рівненської області) викликає в підготовче судове засідання на 14 годину 00
хвилин 10 лютого 2017 року обвинуваченого Зарембо
Андрія Анатолійовича, 11 березня 1988 року народження, уродженця м. Сургут Тюменської області Російської Федерації, зареєстрованого: вул. Волинської
Дивізії, буд. 31, кв. 62, м. Рівне Рівненської області Україна, останнє відоме місце перебування: вул. Чехова, 49,
м. Сургут, Тюменська область, Російська Федерація, у
кримінальному провадженні №12012190080000136 відносно Зарембо Андрія Анатолійовича у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого п. 7 ч. 2 ст. 115
КК України та розгляду клопотання про здійснення спеціального судового провадження.
Відповідно до ст.ст. 297-5, 323 КПК України з моменту
опублікування повістки про виклик, обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського, 17, у залі судових засідань №14, 10.01.2017
року о 10.00 годині відбудеться судове засідання в
кримінальному провадженні по обвинуваченню Толмачова Євгена Вікторовича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.
В судове засідання викликаються сторона обвинувачення, обвинувачений Толмачов Є.В. та захисник
Гук Г.І.
Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду, просимо повідомити про
причини неможливості прибуття в судове засідання.
Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Гайду Г. В., суддів Іванченка Я. М. та
Суддя Р. В. Ралець Гриневича B. C.

Відповідно до статті 39 Кодексу адміністративного судочинства України Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд викликає у відкрите судове засідання в
якості відповідача ТОВ «Миру-2013», в якості третіх осіб:
ФОП Тищенко Інна Іванівна, ФОП Куценко Катерина Юріївна, ТОВ «Дніпрофарма», Тесленка Сергія Ілліча, ТОВ
«Жовтнева-2013» по адміністративній справі за апеляційною скаргою Тесленка Сергія Ілліча на постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 18
жовтня 2016 р. по справі № 804/9032/15 за позовом Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції України про зобов’язання вчинити певні дії, яке відбудеться
17 січня 2017 року о 10.00 год. у приміщенні Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. імені Газети «Правда», 29
(головуючий суддя Шлай А. В.) зала судового засідання
№10.
У разі неприбуття сторін у судове засідання, справа буде
розглянута за їхньої відсутності на підставі наявних в матеріалах справи доказів.

В провадженні Шевченківського районного суду
м.
Києва
знаходиться
цивільна
справа
№761/38998/16-ц за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Рембудсервіс ЛТД» до Піскори Олени Вікторівни про стягнення заборгованості.
Розгляд зазначеної справи призначено на
01.02.2017р. о 15.00 год. у Шевченківському районному суді м. Києва. Шевченківський районний суд
міста Києва викликає Піскору Олену Вікторівну (останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. С.Руданського, 3а, кв. 269) як відповідачку.
Явка до суду обов’язкова. У разі неявки справа
буде розглядатися за наявними в ній доказами.
Суддя В. М. Маліновська

Новопсковський районний суд Луганської області викликає відповідачів: Краснолуцьку міську раду, Ксоврелі
Гочу Георгійовича, Ксоврелі Давида Георгійовича, Ксоврелі Гліба Георгійовича в судове засідання для розгляду
цивільної справи за позовом Ксоврелі Антона Георгійовича до Краснолуцької міської ради, Ксоврелі Гоча Георгійовича, Ксоврелі Давида Георгійовича, Ксоврелі Гліба
Георгійовича про визначення права власності на спадкове майно, третя особа — Рубіжанська державна нотаріальна контора, яке відбудеться 4 січня 2017 року о 08
год. 00 хв. (резервна дата судового засідання — 10 січня
2017 року о 10 год. 00 хв.) у приміщенні Новопсковського районного суду за адресою: вул. Українська, 28,
смт Новопсков Луганської області.
У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Краматорський міський суд Донецької області розглядає цивільну справу № 234/17747/16-ц (провадження №
2-д/234/81/16) за дорученням білоруського суду про вручення судових документів та проведення окремих процесуальних дій стосовно Суріної Дар’ї Аркадіївни.
Викликається Суріна Дар’я Аркадіївна, 17.08.1975 року
народження, яка проживає за адресою: Донецька область,
м. Макіївка, вул. Жовтнева, буд. 13-А, на 11 січня 2017 року
о 16 годині 00 хвилин, для участі у судовому засіданні, яке
відбудеться в приміщенні Краматорського міського суду
Донецької області за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21, каб. № 23.
Вам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі неможливості з’явитися до Краматорського міського суду Донецької області, прошу
повідомити про це до початку розгляду справи.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу № 219/9805/16-ц, 2/219/4512/2016
за позовною заявою Машковцевої Ірини Сергіївни до
Машковцева Сергія Вікторовича, 3-тя особа: Кальміуська
районна адміністрація Маріупольської міської ради, про
надання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон неповнолітньої дитини без дозволу батька.
Відповідач по справі Машковцев Сергій Вікторович (останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: Донецька
область, м. Єнакієве, вул. Первомайська, 8/44) викликається 23 січня 2017 року на 10 годину 00 хвилин до Артемівського міськрайонного суду Донецької області за
адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 301, для участі в
розгляді справи по суті. Відповідачу пропонується надати
свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причину
неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О. С. Стеценко

Суддя Ю. В. Фоміна

Суддя Брежнев О. А.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова,
39а) розглядає цивільну справу за позовом Кривенка
Олександра Валерійовича до Приватного акціонерного товариства «Київський страховий дім», Мартинюка Романа
Володимировича про стягнення матеріальної шкоди,
спричиненої джерелом підвищеної небезпеки, треті особи
- Приватне акціонерне товариства «ВУСО», Король Микола Степанович.
Відповідач Мартинюк Роман Володимирович викликається на 27 січня 2017 року об 11.00 годині до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 15, для участі у
розгляді справи у відкритому судовому засіданні.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, він повинен
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутність.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну справу № 2/243/4675/2016 за позовом
Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії — Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Важеніної Юлії Георгіївни про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Останнє відоме місце проживання відповідачки Важеніної
Юлії Георгіївни: Донецька область, м. Горлівка, вул. Верещагіна, буд. 11.
Відповідачка викликається до суду на 18 січня 2017
року о 09 год. 15 хв., для участі у судовому засіданні.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття в судове засідання, відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за її
відсутністю.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну справу № 2/243/4627/2016 за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в
особі філії - Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до
Хопіна Ігоря Вікторовича, Газімагомедова Магомеда Магомедовича, Корінька Євгенія Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Останнє відоме місце
проживання відповідача Хопіна Ігоря Вікторовича: Донецька
область, м. Горлівка, вул. Стожка, буд. 125, кв. 4; останнє відоме місце проживання відповідача Газімагомедова Магомеда
Магомедовича: Донецька область, м. Горлівка, вул. Сумська,
буд. 39; останнє відоме місце проживання відповідача Корінька
Євгенія Миколайовича: Донецька область, м. Горлівка, вул. Шашуріна, буд. 35, кв. 35.
Відповідачі викликаються до суду на 18 січня 2017 року о
09 год. 00 хв., для участі у судовому засіданні.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття в судове засідання відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за їхньою відсутністю.

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, тел.
(06262) 3-45-87) знаходиться кримінальне провадження
№ 4201405000000473 (справа № 1-кп/243/127/2016) за обвинуваченням Давиденка Олександра Анатолійовича за ст.ст. 258-3
ч. 1, 367 ч. 2 КК України.
Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого
Давиденка Олександра Анатолійовича, який зареєстрований за
адресою: вул. К. Маркса, 23/23, м. Слов’янськ Донецької області, у судове засідання, яке відбудеться 11 січня 2017 року
об 11.00 год. у залі судового засідання №11.
Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний
захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у
судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає
дату нового засідання і вживає заходів до забезпечення його
прибуття до суду. Суд також має право постановити ухвалу про
привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього
грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та
12 КПК України та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя Здоровиця О. В.

Суддя О. В. Ільяшевич

Суддя О. В. Ільяшевич

Суддя І. О. Сидоренко

Повістка про виклик

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Томаківський районний суд Дніпропетровської області
повідомляє про слухання цивільної справи № 195/1252/16-ц
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Анурової Ганни Йосипівни про стягнення заборгованості.
До суду на слухання справи викликається як відповідачка: Анурова Ганна Йосипівна, відоме місце проживання:
53531, с. Михайлівка Томаківського району Дніпропетровської області, вул. Партизанська, 115.
Слухання справи відбудеться 4 січня 2017 року о 08.00
годині за адресою: Томаківський районний суд, смт Томаківка, вул. Леніна, 28 Дніпропетровської області.
У випадку неявки відповідачки на зазначені місце та час
вищевказана справа буде розглянута без вашої участі на підставі наявних у ній доказів та буде винесене заочне рішення.

Голова суду Д. М. Скрипченко

Томаківський районний суд Дніпропетровської області
повідомляє про слухання цивільної справи № 195/1448/16-ц
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Будникової Олени Анатоліївни про стягнення заборгованості.
До суду на слухання справи викликається як відповідачка:
Будникова Олена Анатоліївна, відоме місце проживання:
53500, с. Глухе Томаківського району Дніпропетровської області, вул. Зелена, 8.
Слухання справи відбудеться 4 січня 2017 року о 08.30
годині за адресою: Томаківський районний суд, смт Томаківка, вул. Леніна, 28 Дніпропетровської області.
У випадку неявки відповідачки на зазначені місце та час
вищевказана справа буде розглянута без вашої участі на підставі наявних у ній доказів та буде винесене заочне рішення.

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає в судове засідання на 06.01.2017 р.
о 09-00 год. за адресою: Миколаївська область
м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, З-А до
судді Савіна О. І. відповідача Прийомова Сергія Юрійовича за позовною заявою Прийомової Світлани
Анатоліївни, про розірвання шлюбу.
В разі неявки відповідача, справу буде розглянуто

Кодимський районний суд Одеської області у цивільній
справі №503/1891/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства акціонерний банк «ПриватБанк» до Яценюк Оксани Петрівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором, викликає відповідачку Яценюк Оксану Петрівну в судове засідання, яке відбудеться 26 січня
2017 року о 10 год. 00 хв. у приміщенні Кодимського
районного суду за адресою: м. Кодима, пл. Перемоги, 1,
Одеська область, 66000.
Кодимський районний суд пропонує відповідачці Яценюк Оксані Петрівні подати письмові пояснення або заперечення проти вказаного позову.
В разі неявки відповідачки в судове засідання, справа
буде розглянута без її участі.

Голова суду Д. М. Скрипченко без його участі, за наявними доказами у справі.

Суддя О. M. Coпільняк

Семенівський районний суд Полтавської області викликає відповідачку Хоменко Людмилу Іванівну (останнє
відоме місце проживання: с. Тарасівка Семенівського
району Полтавської області) у судове засідання з розгляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Хоменко Л.І. про стягнення заборгованості за
кредитним договором.
Судове засідання відбудеться 27 січня 2017 року о 13
годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: вул.
Шевченка, 41а, смт Семенівка, Полтавська область.
Явка до суду обов’язкова. В разі неявки, справу може
бути розглянуто за відсутності відповідачки.

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
повідомляє відповідачів: Свергоцького Вадима Михайловича, 07.05.1977 р.н., зареєстрованого за адресою: м.
Хмельницький, вул. Гастелло, 20, кв. 1, та Замригу Юрія
Володимировича, 13.02.1979 р.н., останнє відоме місце реєстрації: Хмельницький район, с. Стуфчинці, що судовий
розгляд цивільної справи за позовною заявою Хмельницької ощадної кредитної спілки до Свергоцького Вадима Михайловича, Замриги Юрія Володимировича про стягнення
заборгованості за кредитом, відбудеться 24 січня 2017
року о 16 год. 00 хв. за адресою: м. Хмельницький, вул.
Кам’янецька, 117, каб. 10, 1-й пов.
У разі неявки відповідачів справа буде розглянута за
вашої відсутності за наявними в ній доказами.

Суддя В. Ф. Харченко

Суддя В. О. Мороз

Томашпільський районний суд Вінницької області викликає Кошубу Володимира Володимировича та повідомляє про розгляд справи № 146/1446/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк
«Приватбанк» до Кошуби Володимира Володимировича
про стягнення заборгованості, який відбудеться 12 січня
2017 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 обов’язкова. В разі неявки відповідача в
судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності за наявними в ній доказами на підставі ст.ст. 224Суддя Здоровиця О. В. 227 ЦПК України.

Миронівським районним судом Київської області
викликається відповідач Радуга Олександр Олексійович на судовий розгляд цивільної справи ЄУН
371/1444/16-ц за позовом Сітнікової Ірини до Радуги
Олександра Олексійовича про розірвання шлюбу,
який відбудеться 16 січня 2017 року о 14 годині 00
хвилин у приміщенні Миронівського районного суду
Київської області (зал судових засідань) за адресою:
Київська область, місто Миронівка, вулиця Першотравнева, 3.
Суддя А. С. Поліщук

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні
спеціального досудового розслідування
Сидоренко Олександр Вячеславович, 13.04.1992
р.н., зареєстрований: м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна,
48, кв. 7, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 290, 297-5
КПК України вам необхідно з’явитися 03.01.2017 р. о
12 год. 00 хв. до ст. слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Васильченко В. О. за адресою: м. Одеса,
вул. Єврейська, 43, каб. № 14, р.т. (048)7792505, для
ознайомлення з матеріалами спеціального досудового розслідування №22016160000000350 від
03.10.2016 р. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Козелецький районний суд Чернігівської області
викликає відповідача Волошина Сергія Петровича,
зареєстрованим місцем проживання якого є: смт
Десна, вул. І. Франка, буд. 28А, кв. 8 Козелецького
району Чернігівської області, в судове засідання на
11 січня 2017 року о 12.55 год. (вул. Свято-Преображенська, 7, смт Козелець, Чернігівська область,
17000) у справі за позовом Каленіченко Зінаїди Григорівни до Волошина Сергія Петровича про стягнення боргу за договором позики.
Суддя Бузунко О. А.

Малиновський районний суд м. Одеси викликає Медведєва Олександра Юрійовича, 21.05.1991 року народження,
останнє відоме місце проживання: м. Одеса, у судове засідання по цивільній справі за заявою Медведєвої Інни Володимирівни за участю заінтересованої особи
Малиновського районного у місті Одесі відділу державної
реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Одеській області про оголошення особи померлою, яке призначене до слухання на
25.01.2017 р. о 12 год. 00 хв. у залі № 209 суду за адресою:
м. Одеса, вул. В. Стуса, 1-а.
У разі неявки в судове засідання без поважних причин,
розгляд справи буде проведено за вашої відсутності за наявними в ній доказами.

Васильківський міськрайонний суд Київської області викликає Приходько Інну Врежівну як відповідачку в судове засідання по цивільній справі за
позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Приходько Інни
Врежівни про стягнення заборгованості, яке призначено та відбудеться 20 січня 2017 року о 08 годині
20 хвилин у приміщенні суду за адресою: Київська
обл., м. Васильків, вул. Шевченка, 8; необхідно
з’явитись у кабінет № 301.
Наслідки неприбуття передбачені ст. 169 ЦПК України.
Суддя Марчук О. Л.

Оболонський районний суд міста Києва викликає
в судове засідання, яке відбудеться 1 березня 2017
року о 10.00 годині в приміщенні Оболонського
районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул.
Тимошенка, 2-Є, Вітренко Вікторію Валеріївну (останнє відоме місце реєстрації: м. Київ, Мінське шосе,
буд. 10, кв. 205) як відповідачку по цивільній справі
№ 756/8432/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Вітренко Вікторії Валеріївни про стягнення заборгованості.
Суддя Маринченко М. М.

Тульчинський районний суд (вул. Перемоги, 16,
м. Тульчин Вінницької області) викликає Падюк Ганну
Миколаївну, зареєстровану: с. Бортники, вул. Шевченка
(колишня вул. Леніна), 66 Тульчинського району Вінницької області, як відповідачку по цивільній справі
№148/2234/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Падюк Ганни Миколаївни про стягнення заборгованості.
Судовий розгляд справи призначено на 09.00 годину
10.01.2017 р. за вищевказаною адресою.
В разі неявки відповідачки справу може бути розглянуто у її відсутність на підставі наявних у ній доказів.

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Герасименка Андрія Анатолійовича про стягнення
заборгованості, який проживає за адресою: Донецька
обл., м. Макіївка-53, вул. Ставропольська, буд. 12, викликається на 10 січня 2017 року о 15.00 годині до суду,
каб. №23, для участі у розгляді справи по суті
(№2/234/5403/16).
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.

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну
справу за позовом Рижонок Ірини Василівни до Рижонок Віталія Борисовича, Солодовник Матрьони Аксентіївни про визнання майна об’єктом права спільної сумісної власності
подружжя, поділ майна. Відповідачка у справі: Солодовник
Матрьона Аксентіївна, останнє відоме місце проживання якої:
Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Сергія Параджанова (раніше Валентини Терешкової), 5, викликається на 05.01.2017
року о 09.00 годині до суду, зал судових засідань №11/3, для
участі у розгляді справи по суті. Відповідачці пропонується
надати свої заперечення проти позову та докази. У випадку
неприбуття, відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у її відсутність.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачена Данілова Валентина Францівна,
02.01.1957 року народження, відповідно до ст.ст.
134, 135, 323 КПК України викликається на 10 год.
12 січня 2017 року до Хмельницького міськрайонного суду (м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 1, каб.
7, суддя Лунь Р. В., тел. 0(382) 61-64-60), для проведення судового розгляду в кримінальному провадженні №12015240000000010 за ч. 3 ст. 368 КК
України. Поважні причини неприбуття особи на виклик передбачені у ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик передбачені у ст. 139 КПК
України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Оскома Дмитро Васильович,
25.12.1987 року народження, відповідно до ст.ст. 134,
135, 323 КПК України викликається на 10 год. 00 хв. 10
січня 2017 року до Хмельницького міськрайонного суду
Хмельницької області (м. Хмельницький, вул. Героїв
Майдану, 54, каб. 405, суддя Баєв С. М., тел. 0(382) 7629-65, для проведення судового розгляду в кримінальному провадженні №22015240000000012 за ч. 1 ст.
258-3 КК України. Поважні причини неприбуття особи на
виклик передбачені у ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик передбачені у ст. 139 КПК України.

Арцизький районний суд Одеської області викликає
Стан Валентину Василівну (15.08.1957 р.н., зареєстровану
за адресою: вул. 28 Червня, буд. 31, с. Павлівка Арцизького району Одеської області), як відповідачку по цивільній
справі № 492/869/16-ц за позовом ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» до Стан Валентини Василівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Розгляд справи призначено на
17.01.2017 р. о 09 год. 00 хв. у залі № 1 Арцизького
районного суду Одеської області за адресою: вул. Орджонікідзе, буд. №29, м. Арциз Одеської області, суддя
Крутова О. М., тел./факс: (04845) 3-62-30, 3-14-38.
У разі неявки відповідачки в судове засідання, або неповідомлення про причину неявки, справа буде розглянута
в її відсутність за наявними у ній матеріалами.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова,
39а) розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приват Банк»
до Салова Сергія Анатолійовича про стягнення заборгованості.
Відповідач: Салов Сергій Анатолійович викликається на
30 січня 2017 року о 09.00 годині до Добропільського
міськрайонного суду, кабінет №15, для участі у розгляді
справи у відкритому судовому засіданні.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, він повинен
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутність.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні
спеціального досудового розслідування
Золотарьов Микола Євгенович, 25.04.1990 р.н., зареєстрований: м. Болград, вул. 25 Серпня, 226, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України
вам необхідно з’явитися 03.01.2017 р. о 09 год. 00 хв.
до ст. слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Васильченко В. О. за адресою: м. Одеса, вул. Єврейська,
43, каб. № 14, р.т. (048)7792505, для ознайомлення з
матеріалами спеціального досудового розслідування
№ 22016160000000410 від 16.12.2016 р. за ч. 1 ст. 2583 КК України.

Суддя Переверзева Л. І.

Красноармійським міськрайонним судом Донецької області здійснюється спеціальне судове провадження за кримінальним провадженням щодо Жиліна
Олександра Борисовича, обвинуваченого за ч. 1 ст.
258-3 КК України, розгляд якого відкладено на 09.30
год. 6 січня 2017 р.
Обвинуваченому Жиліну О.Б. необхідно з’явитись
до зали судового засідання № 6 Красноармійського
міськрайонного суду Донецької області за адресою:
85302, Донецька область, м. Покровськ, вул. Європейська, 20, на 09.30 год. 6 січня 2017 р.
Суддя Стоілова Т. В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова,
39а) розглядає цивільну справу 227/4677/16-ц за позовом
Бабія Михайла Григоровича до Товариства з обмеженою
відповідальністю «Техіновація» про відшкодування моральної шкоди.
Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю
«Техіновація», код ЄДРПОУ 35293307, викликається на 26
січня 2017 року о 12.00 годині до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 15, для участі у розгляді справи.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, він повинен
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутність.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, 39а)
розглядає цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» до Миронова
Руслана В’ячеславовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором №06016598112 від 04.09.2008 року.
Відповідач: Миронов Руслан В’ячеславович, 22.01.1981
р.н., викликається на 27 січня 2017 року о 09.00 годині до
Добропільського міськрайонного суду, кабінет №15, для
участі у розгляді справи у відкритому судовому засіданні.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття, він повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Здоровиця О. В.

Кам’янський райсуд Черкаської області повідомляє про проведення судового засідання по цивільній
справі за позовом Безверхої Настасії Григорівни до
Безверхого Сергія Олексійовича, третя особа на стороні позивача без заявлення самостійних вимог на
предмет спору Родінка Тетяна Миколаївна, про визнання втраченим права користування житлом, яке
відбудеться 11 січня 2017 р. о 10 год. 00 хв. у приміщенні Кам’янського райсуду за адресою: м. Кам’янка
Черкаської області, вул. Пушкіна, 45. Явка відповідача Безверхого С.О. в судове засідання обов’язкова.
Суддя С. О. Робак
Суддя Шкреба В. В.

Краматорський міський суд Донецької області розглядає кримінальну справу №234/9109/15-к (провадження №1-кп/234/33/16) за обвинуваченням Келемана
Сергія Ярославовича за ст. 258-3 ч. 1 КК України.
Викликається обвинувачений: Келеман Сергій Ярославович, який проживає за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Хабаровська, 40-7, на 6
січня 2017 року о 14.00 годині, для участі в судовому
засіданні, яке відбудеться в приміщенні Краматорського міського суду Донецької області за адресою:
Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21, каб. №23/3.
Суддя Марченко Л. М.
Суддя А. О. Михальченко

Красноармійським міськрайонним судом Донецької області здійснюється спеціальне судове провадження за кримінальним провадженням щодо
Літвінцева Олександра Володимировича, обвинуваченого за ч. 1 ст. 258-3 КК України, підготовчий розгляд якого призначено на 16.00 год. 10.01.2017 р.
Обвинуваченому Літвінцеву Олександру Володимировичу необхідно з’явитись до каб. № 14 Красноармійського міськрайонного суду Донецької області
за адресою: 85302, Донецька область, м. Покровськ,
вул. Європейська, 20, на 16.00 год. 10.01.2017 р.
Суддя В. А. Варибрус

Суддя Леонов О. С.

Красноармійським міськрайонним судом Донецької області здійснюється спеціальне судове провадження за кримінальним провадженням щодо
Олійника Дмитра Івановича, обвинуваченого за ч. 1
ст. 258-3 КК України, підготовчий розгляд якого призначено на 13.00 год. 6 січня 2017 р.
Обвинуваченому Олійнику Дмитру Івановичу необхідно з’явитись до зали судового засідання № 6
Красноармійського міськрайонного суду Донецької
області за адресою: 85302, Донецька область, м. Покровськ, вул. Європейська, 20, на 13.00 год. 6 січня
2017 р.
Суддя Стоілова Т. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Андруховець Ігор Миколайович,
19.12.1981 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135,
297-5 КПК України викликається 10 січня 2017 року
о 10:00 год. до старшого слідчого в особливо важливих справах старшого радника юстиції Генеральної
прокуратури України Мартиненка В. І. за адресою:
м. Київ, Кловський узвіз, 36/1, каб. № 201 (тел.: 044200-67-38) для проведення слідчих та процесуальних
дій за його участю як підозрюваного у кримінальному провадженні № 42016000000000932 від
Суддя Здоровиця О. В. 05.04.2016.

Димитровський міський суд Донецької області
(м. Мирноград, Донецька область, вул. Центральна,
буд.73) викликає Колесника Сергія Івановича на 5
січня 2017 року о 08.30 год. як відповідача в цивільній справі № 2-о/226/178/2016 за заявою Колесник
Вікторії Олександрівни до Колесника Сергія Івановича про розірвання шлюбу з особою, засудженою
до позбавлення волі.
У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута у вашу відсутність на підставі наявних у ній
доказів.
Суддя Ж. Є. Редько
Добропільський міськрайонний суд Донецької області повідомляє, що 10.01.2017 року о 13.00 год. у
приміщенні суду за адресою: Донецька область,
м. Добропілля, вул. Банкова, 39А, відбудеться судове засідання про визнання спадщини відумерлою
та передання її у власність територіальної громади
м. Добропілля, а саме: квартири, розташованої за
адресою: м. Добропілля, мкр. Сонячний, буд. 12, кв.
20.
Суддя Корнєєва В. В.

Втрачений
польський вантажний універсальний дозвіл
(категорії EURO III) № 1556174/2016,
вважати недійсним.
Білокуракинський районний суд Луганської області
повідомляє, що 16.11.2016 року розглянуто цивільну
справу №409/2405/16-ц (пров. № 2/409/1670/16) за позовною заявою Гудже Руслана Арнольдовича до Гудже
Наталії Сергіївни про розірвання шлюбу та винесено заочне рішення про задоволення позову.

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

Суддя Третяк О. Г.
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Січень снігом посіче
і морозом припече

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТРАДИЦІЇ. На Новорічні та Різдвяні свята щиро відчиняйте
Фото Юрія САПОЖНІКОВА

двері перед посівальниками, щедрувальниками, колядниками
Павло ЛАРІОНОВ
для «Урядового кур’єра»
ак уже повелося, що
на порозі велелюдних
свят — Нового року і Різдва Христового — ми з надією дивимося в майбутнє,
сподіваємося на кращі
зміни у власному житті та
в державі. 2017-й вступає
у свої права під знаком
Червоного Півня. Як символ оновлення, птах пророкує великі зміни не
лише в житті кожної людини, а й у планетарному
масштабі — на світовій
арені. Зокрема, Червоний
Півень сприятиме тим,
хто вперто йтиме до омріяної мети. Заручитися
його прихильністю можна
так: зустрічайте Новий
рік у яскравому одязі, а
святковий
стіл
прикрасьте салатами з помідорів, червоного перцю,
буряка. Ваза з кетягами
калини і червоної горобини додасть особливого
шарму.
На січень припадає
найбільше
релігійних
свят і пов’язаних з ними
народних прикмет. Зокрема, слід спостерігати
за природними явищами
у такі дні: 6, 7, 13, 18, 19.
Шостого січня завершується Різдвяний піст.
У сімейному колі цей день
відзначають традиційною
Святою вечерею. До столу
подають дванадцять пісних страв. Головна з них
— кутя. Її готують тричі.
Першау — Багату — у
переддень Різдва; другу
— Щедру — у переддень
свята Василя Великого;
третю — Голодну — у переддень свята Водохреща. Зерно ячменю чи
пшениці облущують у
ступі та зволожують.
Потім набубнявілі зерна
доводять до кипіння і
тримають у духовці до готовності. Приправляють
кутю медом, розтертим
маком, додають родзинки, горіхи та прянощі.
Трапезу починають із
куті. Якщо хтось із членів
сім’ї відсутній, на столі
повинна стояти тарілка з
першою стравою та окрайцем хліба.
Першими провісниками
народження Христа були
діти і підлітки. Ця традиція дійшла до наших днів.
Удосвіта семи-восьмирічні хлопчики та дівчатка вітають родичів і
сусідів зі святом Різдва
Христового. Щиро відкривайте двері перед посівальниками,
щедрувальниками,
колядниками, які в ці дні віншуватимуть вас зі святами.

Т

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 31 ГРУДНЯ

Разом з побажаннями від вертепів до хати заходить добро

НАШ КАЛЕНДАР
1 січня
6 січня
7 січня
13 січня
14 січня
18 січня
19 січня
20 січня
22 січня
27 січня
29 січня

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Новорічне свято
Святвечір. Багата кутя
Різдво Христове
Щедрий вечір. Маланки
Святителя Василя Великого
Йорданський Святвечір. Голодна кутя
Хрещення Господнє (Водохреще)
День Автономної Республіки Крим
День Соборності України
Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту
День пам’яті Героїв Крут

У день Різдва Христового доброю прикметою
вважають прихід до оселі
чоловіка. Родичів, друзів,
сусідів першим вітає
глава сімейства. Святковий стіл щедро накривайте традиційними національними стравами.
Різдвяні прогнози погоди на майбутнє складають за такими прикметами: якщо буде повний
місяць, весна прийде з повенями; якщо йтиме сніг
із вітром, погода наступного місяця буде мінливою; якщо з вечора снігопад — на врожай садовини. Погожий сонячний
день — літо буде вологим.
Свята Маланки і Василя Великого — зустріч
Нового року за старим
стилем — відзначають і в
наші дні. Це своєрідні
карнавали, костюмовані
дійства з піснями та жартами. У ніч з 14 на 15
січня селяни виходили на
подвір’я «слухати, як
новий рік проганяє старий». Господарі палили в
садах сміття та солому,
щоб обкурені димом дерева в майбутньому дали
добрий урожай.
Протягом дня під Водохреще постять, готують
Голодну кутю. Як і на

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

Святвечір — це головна
ритуальна страва на
столі. Цього дня дівчата
на виданні завершують
святочні ворожіння. Якщо
на ніч під Водохреще на
вікнах потіють шибки,
слід очікувати посилення
морозу; йтиме сніг — на
врожайне літо; якщо небо
вкрите яскравими зорями
— буде добрий приплід
овець.
Освячення
води
—
обряд дохристиянський
(дайбозький), тому прадавня назва Водохреще
подекуди
підмінилася
християнською — Йордань — за назвою річки, в
якій
хрестили
Ісуса
Христа. У наш час обряд
освячення води в Божих
храмах, бюветах, колодязях і ополонках водойм
здійснюється з велелюддям прихожан. У столичному Гідропарку цей ритуал
супроводжується
масовим
купанням
у
Дніпрі любителів гострих
забав. Хрещенська вода
має цілющі властивості.
Якщо в цей день сонце
оповите туманним колом
— незабаром почнуться
заметілі; якщо день видасться похмурим, зі снігопадом — літо буде врожайним; якщо день пого-

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступники головного редактора:
Павло БЕБА, Лариса УСЕНКО

жий — літо буде засушливе.
Серед святкових календарних дат січня є ще одна,
обпалена військовою агресією на сході і півдні нашої
держави — День Автономної Республіки Крим. Цинічне загарбання півострова імперією зла перетворює його на військовий
концтабір для українцівпатріотів і кримськотатарського населення. Викрадення людей, арешти без
суду і слідства, катування,
ув’язнення за сфабрикованими справами, грубі порушення
міжнародних
прав людини — така атмосфера панує сьогодні на
окупованій території. Як
тут не згадати написаний
серцем поетеси Ліни Костенко висновок:
І жах, і кров, і смерть,
і відчай,
І клекіт хижої орди,
Маленький сірий чоловічок
Накоїв чорної біди…
Кримськотатарський
народ
переживає цю
чорну біду вдруге. 18—20
травня 1944 року російські
енкаведисти депортували
з півострова 183 153 так
званих спецпереселенців.
Нинішні кремлівські спадкоємці продовжують цей
геноцид, змушуючи «освобожденных от бендеровцев»
кримчан повною
мірою відчути «благодійність» російських окупантів.
Про невідворотність покарання лихій людині українське народне прислів’я каже: «Все до пори,
до часу. А півень таки
клюне у тім’я». То може
цей час настане для наших
ворогів у рік Червоного
Півня?

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

Нiч
День
-2 -7 +2 -3
-2 -7 -2 +3
-2 -7 +2 -3
-4 -9 +2 -3
-9 -14 +2 -3
-2 -7 -2 +3
-4 -9 0 +5
-4 -9 0 +5
-2 -7 0 +5
-2 -7 -2 +3
-2 -7 0 +5
-2 -7 0 +5
-4 -9 +2 -3

Oбласть
Черкаська
Кіровоградська
Полтавська
Дніпропетровська
Одеська
Миколаївська
Херсонська
Запорізька
Харківська
Донецька
Луганська
Крим
Київ

Нiч
-5 -10
-5 -10
-5 -10
-5 -10
-3 -8
-2 -7
-2 -7
-2 -7
-5 -10
-5 -10
-5 -10
-2 -7
-3 -5

День
+2 -3
+2 -3
+1 -4
+1 -4
+2 -3
+2 -3
+2 -3
+1 -4
+1 -4
+1 -4
+1 -4
-2 +3
-1 +1

Укргiдрометцентр

Вишита біографія —
у Книзі рекордів
Світлана ІСАЧЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
САМОБУТНЬО. Колективний творчий проект «Обрус Гараса» зареєстровано в Книзі рекордів України в категорії «Мистецтво». Відповідні дипломи про відзнаку отримали автор ідеї та координатор проекту, відома у Чернівцях журналістка й мистецтвознавець Олена
Чайка і директор чернівецької рукодільної мережі «Санта» Одарка Кучерява. «Обрус Гараса» — це унікальний твір прикладного мистецтва:
вишита на полотні своєрідна мистецька біографія Георгія Гараса, самобутнього буковинського художника-орнаменталіста з передгірного
міста Вашківці, що на Вижниччині. Він творчо осмислював і розвивав
народні мотиви у вишивках. Створені Георгієм Гарасом витончені візерунки для сорочок, рушників, килимів, тайстр та краваток зачаровують веселковими кольорами, досконалим поєднанням геометричних
та рослинних орнаментів. Тож в рамках святкування 115-ї річниці з дня
народження всесвітньо відомого заслуженого майстра народної творчості України 35 майстринь і майстрів з Чернівецької та сусідніх областей вишили найбільш відомі гарасівські орнаменти.

У Вінниці оцифрували
вулиці
Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
ПРОЕКТИ. Містянам презентували довідник з історії декомунізації
міста, а також онлайн-базу даних з інформацією про сучасні та історичні назви його вулиць і площ. Натиснувши, приміром, на вулицю
Соборну, бачимо всі етапи її перейменувань.
«Чимало людей запитують, де можна дізнатися про історію перейменування вулиць, і мережева платформа — перший крок у цьому
напрямку. Нині вона працює в тестовому режимі, а ресурс поповнюватиметься», — сказав керівник проекту «Вулиці Вінниці» Олександр
Федоришен. У друкованому довіднику подано узагальнення результатів декомунізаційного процесу у Вінниці 2015—2016 років. А також
інформацію про першу «національно-демократичну» хвилю перейменувань у місті 1989 — 1996 років, загальний нарис з історії перейменувань міських вулиць XIX—XX століть тощо. Проект ініціювали і реалізували громадські організації «Подільська агенція регіонального
розвитку» та «Вінницьке історичне товариство» за підтримки міської
влади.
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