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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 17 лютого 2017 року
USD 2698.8684   EUR 2874.8346      RUB 4.7224     /    AU 334808.12      AG 4884.95      PT 267727.75     PD 211321.40

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ
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ДОКУМЕНТИ

Указ Президента України «Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України 
від 16 лютого 2017 року «Про невідкладні заходи 
з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України
та посилення захисту критичної інфраструктури»

ЦИФРА ДНЯ

Проблеми світової
безпеки обговорюють
у Мюнхені

МІЖНАРОДНА ТРИБУНА. У Німеччині відкрилася дводенна
53-тя Мюнхенська міжнародна конференція з питань безпеки,
в якій беруть участь близько 500 осіб. Серед них лідери провід-
них держав, відомі політологи та громадські діячі. Конференцію
відкрив виступ канцлера ФРН Ангели Меркель. 

Президент Петро Порошенко, який відбув до Мюнхена для
участі у конференції, повідомляє УНІАН, взяв участь у дискусії
«Майбутнє Заходу: падіння чи повернення?» До дискусії долу-
чилися сенатор США Джон Маккейн, президент Польщі Анджей
Дуда, міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джон-
сон та міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс.

Як повідомляє департамент прес-служби АПУ, у програмі
конференції чимало двосторонніх зустрічей Петра Порошенка
з лідерами інших держав і міжнародних організацій. Зокрема,
з Анджеєм Дудою, віце-президентом США Майком Пенсом і ге-
неральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«Ми працюємо з МВФ,

завершуємо роботу
над меморандумом. 

У меморандумі немає
жодного слова 

про підвищення
пенсійного віку».

Прем’єр-міністр про уникнення спекуляцій 
на цій чутливій для суспільства темі
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ЕКСКЛЮЗИВ

В інтерв’ю «УК» директор Інституту
травматології та ортопедії розповів
про методики, завдяки яким стають
на ноги найтяжчі поранені бійці 
із зони АТО

Що нам принесе
вітер з Чорнобиля

НА ЧАСІ. Зона відчуження передовсім потребує усунення
бюрократичних бар’єрів
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

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

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2017 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

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

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

на півроку . . . . . 150 грн . . . . . . . . . . 282 грн

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

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА 

ГАЗЕТИ 
«УРЯДОВИЙ 

КУР’ЄР» 
НА 2017 РІК

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ

УСІ
ВІДДІЛЕННЯ

ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ

193 664 
військовослужбовців і працівників

Збройних сил отримали статус учасника
бойових дій з початку проведення АТО 

на Донбасі
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документи

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки  
і оборони України від 16 лютого 2017 року 

«Про невідкладні заходи з нейтралізації 
загроз енергетичній безпеці України 

та посилення захисту критичної 
інфраструктури»

Відповідно до статті 107 Конституції України ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 

лютого 2017 року «Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній 
безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури» (додається).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони 
України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національ-
ної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
 Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
16 лютого 2017 року
№37/2017

Введено в дію 
Указом Президента України 

від 16 лютого 2017 року № 37/2017
РІШЕННЯ 

Ради національної безпеки і оборони України 
від 16 лютого 2017 року

Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України 
та посилення захисту критичної інфраструктури

Розглянувши ситуацію, що склалася в енергетичній сфері України, Рада на-
ціональної безпеки і оборони України ВИРІШИЛА:

1. Звернути увагу Кабінету Міністрів України на невиконання рішення Ради 
національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року, введеного в 
дію Указом Президента України від 14 листопада 2014 року № 876, та рішення 
Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року, введеного 
в дію Указом Президента України від 28 травня 2015 року № 298, зокрема щодо:

посилення контролю за переміщенням товарів з окремих територій у райо-
ні проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях;

розроблення проекту реконструкції енергоблоків теплових електростанцій та те-
плоелектроцентралей, на яких використовується вугілля антрацитової групи, для 
забезпечення застосування ними вугілля газової групи вітчизняного видобутку;

диверсифікації джерел постачання вугілля в Україну та створення резерву 
енергетичного вугілля;

ухвалення нової Енергетичної стратегії України.
2. Службі безпеки України невідкладно подати Кабінету Міністрів України 

уточнені пропозиції щодо переміщення товарів до району або з району прове-
дення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях.

3. Кабінету Міністрів України невідкладно:
1) вжити вичерпних заходів щодо нейтралізації загроз енергетичній безпе-

ці України;
2) затвердити порядок переміщення товарів до району або з району прове-

дення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях та перелік 
товарів, заборонених для переміщення;

3) опрацювати і запровадити план дій щодо посилення боротьби з незакон-
ним переміщенням товарів у районі проведення антитерористичної операції в 
Донецькій і Луганській областях;

4) організувати ремонт пошкодженої транспортної інфраструктури (мостів, 
залізничних переходів тощо) у районі проведення антитерористичної операції в 
Донецькій і Луганській областях;

5) вжити вичерпних заходів щодо диверсифікації джерел постачання вугілля 
в Україну та створення резерву енергетичного вугілля;

6) забезпечити тимчасово, до повного подолання кризових явищ в енергети-
ці, припинення експорту з України вугілля кам’яного марки антрацит;

7) організувати взаємодію з депутатськими фракціями та комітетами Вер-
ховної Ради України з метою розроблення пропозицій щодо внесення змін до 
законодавства, що випливають із резолюції Ради Безпеки ООН від 13 лютого 
2017 року № 2341;

8) разом із Службою безпеки України активізувати роботу щодо виконання рі-
шення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про 
удосконалення заходів забезпечення захисту об’єктів критичної інфраструкту-
ри», введеного в дію Указом Президента України від 16 січня 2017 року № 8;

9) разом із Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, невідкладно:

вивчити об’єктивність, економічну та соціальну обґрунтованість встановле-
них тарифів на енергоносії, електроенергію, житлово-комунальні послуги та 
опрацювати можливі заходи щодо вдосконалення механізмів державного регу-
лювання діяльності у цій сфері природних монополій та управління суб’єктами 
господарювання, корпоративні права яких належать державі, а також поінфор-
мувати населення про результати цієї роботи;

розробити та забезпечити реалізацію програми побудови нових енергобло-
ків і реконструкції існуючих енергоблоків теплових електростанцій та тепло-
електроцентралей, на яких використовується вугілля антрацитової групи, для 
забезпечення застосування ними вугілля газової групи вітчизняного видобутку.

4. Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України невідкладно:
вжити вичерпних заходів щодо забезпечення громадського порядку в райо-

ні проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях;
забезпечити належну охорону об’єктів газо- та електропостачання, тран-

спортної інфраструктури в районі проведення антитерористичної операції в До-
нецькій і Луганській областях та створення належних безпекових умов для їх 
безперебійного функціонування.

5. Національній поліції України, Національній гвардії України, Службі безпеки 
України забезпечити безпеку та унеможливити у встановлений законом спосіб 
спроби порушення громадського порядку на об’єктах критичної інфраструктури.

6. Службі безпеки України невідкладно активізувати роботу щодо нейтралі-
зації спроб російських спецслужб, їхньої агентури, пов’язаних з ними підрив-
них елементів та диверсійно-розвідувальних груп ускладнити функціонування 
об’єктів критичної інфраструктури.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України О. ТУРЧИНОВ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 8 лютого 2017 р. № 81 
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету  
Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯє:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. 

№ 1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) 
вищих навчальних закладів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 4, ст. 148) 
зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 
1 січня 2017 року.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 8 лютого 2017 р. № 81

ЗМІНИ,  
що вносяться до постанови Кабінету  

Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045
1. В абзаці третьому пункту 2 постанови слово «березень» замінити сло-

вом «квітень».

Товарна біржа «Українська енергетична біржа» проводить спеціалізований аукціон  
№ 28(201)-1 з продажу скрапленого газу для потреб населення. 

Аукціон відбудеться 27 лютого 2017 року о 12:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55.
АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ СПБТ (ДСТУ 4047-2001) загальним обсягом 1 449,000 т, ресурс березня 2017 р. Виробництво Тимофіївської УПВВ філії 
ГПУ «Полтавагазвидобування»: Позиція № 1: 54 лоти, обсяг 1 лота – 21 т, заг.обсяг – 1134 т, транспортування автотранспортом. Газ вуглеводневий скраплений паливний для ко-
мунально-побутового споживання марки СПБТ(відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управління з переробки газу та газового конденсату (Яблунівське ВПГ): 
Позиція № 2: 9 лотів, обсяг 1 лота – 35 т, заг.обсяг – 315 т, транспортування залізницею. Стартова ціна за 1 тонну – 7 389,88 грн., в т.ч. ПДВ. За результатами аукціону перемож-
ці і продавець укладають двосторонні договори купівлі-продажу. Постачання  скрапленого газу  здійснюється у березні 2017 року на умовах EXW франко-завод. Покупець само-
стійно забезпечує та оплачує послуги по наливу та  транспортуванню скрапленого газу. Покупці для участі в аукціоні сплачують гарантійний внесок в розмірі 5% вартості заяв-
леного обсягу закупівлі на один з рахунків біржі, подають на біржу: 1) заявку на участь в аукціоні; 2) завірену банком копію платіжного доручення, що підтверджує сплату гаран-
тійного внеску; 3) документ, що посвідчує уповноважену особу покупця та його повноваження. Прийом документів проводиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44 А, оф. 8 
та закінчується 24 лютого 2017 року о 18.00 год. Рахунки біржі: 1) № 26006500211904 в ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819; 2) № 26001010105760 в 
ПАТ «Вернум Банк», МФО 380689, код ЄДРПОУ 37027819. Для участі в аукціоні покупці повинні укласти з біржею договори про надання послуг та надати відповідні документи, згід-
но Регламенту організації та проведення спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення. Додаткову інформацію можна отримати за місцезнаходжен-
ням ТБ «Українська енергетична біржа»: м. Київ, вул. Хрещатик, 44 А, оф. 8, тел. +38 (044) 591-11-77, 234-79-90, е-mail: auction@ueex.com.ua, та на сайті www.ueex.com.ua. Режим ро-
боти біржі: з 09.00 до 18.00 год., крім святкових та вихідних днів.

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закла-
дів, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у дер-

жавному бюджеті Мінсоцполітики для виплати соціальних стипендій студентам 
(курсантам) вищих навчальних закладів I—IV рівня акредитації, які навчаються за 
денною формою за державним замовленням (далі — бюджетні кошти), а саме:

студентам, крім тих, що навчаються за спеціальностями галузі знань «Дер-
жавне управління» або за спеціальністю «Публічне управління та адміністру-
вання» за замовленням Нацдержслужби (далі — студенти);

курсантам невійськових вищих навчальних закладів цивільної авіації, мор-
ського і річкового транспорту (далі — курсанти).»;

2) у пункті 4:
абзац перший викласти в такій редакції:
«4. Право на соціальні стипендії мають студенти (курсанти), які не перебува-

ють в академічній відпустці, із числа:»;
підпункт 1 після слів «батьківського піклування» доповнити словами і циф-

рами «та осіб з їх числа у разі продовження навчання до 23 років або до за-
кінчення відповідних навчальних закладів», а після слів «Закону України «Про 
вищу освіту» — словами і цифрою «та статтею 8 Закону України «Про забез-
печення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування»;

доповнити пункт підпунктами 9—11 такого змісту:
«9) осіб, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для 

студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабез-
печених сімей відповідно до постанови Верховної Ради України від 24 жовтня 
2002 р. № 218-IV;

10) дітей-інвалідів та осіб з інвалідністю I—III групи;
11) студентів (курсантів) із сімей, які отримують допомогу відповідно до За-

кону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».»;
доповнити пункт абзацами такого змісту:
«Студентам (курсантам), які мають право на отримання соціальної стипен-

дії і набувають право на отримання академічної стипендії, надається один вид 
стипендії за їх вибором.

Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з 
їх числа, а також студентам (курсантам), які в період навчання у віці від 18 до 23 
років залишилися без батьків, може виплачуватися одночасно соціальна сти-
пендія на умовах, визначених цим Порядком, та академічна стипендія.

Якщо студент (курсант) має право на призначення соціальної стипендії одно-
часно за кількома підставами, соціальна стипендія виплачується відповідно до 
однієї з підстав за вибором студента (курсанта).

Особам, які належать до категорій, визначених підпунктами 5—8 цього 
пункту, соціальна стипендія виплачується до закінчення навчального закладу 
за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем (рівнем вищої освіти), але не до-
вше ніж до досягнення ними 23 років.

У разі продовження навчання за іншим освітньо-кваліфікаційним  рівнем 
(рівнем вищої освіти) у цьому або іншому навчальному закладі, поновлення на 
навчання за державним замовленням після наданої у встановленому порядку 
перерви у навчанні, академічної відпустки або переведення студента (курсанта) 
до іншого навчального закладу для продовження навчання за тим же освітньо-
кваліфікаційним рівнем (рівнем вищої освіти) питання призначення соціальної 
стипендії вирішується на умовах, визначених цим Порядком.»;

3) у пункті 5:
абзац перший після слів «навчального закладу» доповнити словами «або 

його структурного підрозділу»;
абзац двадцять четвертий після слів «учасника бойових дій» доповнити сло-

вами  «або копію довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній 
операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та те-
риторіальної цілісності України»;

доповнити пункт абзацами такого змісту:
«особи, зазначені у підпункті 9 пункту 4, — копію розпорядження Кабінету 

Міністрів України про призначення соціальної стипендії Верховної Ради Украї-
ни студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з мало-
забезпечених сімей;

особи, зазначені у підпункті 10 пункту 4, — копію медичного висновку про 
дитину-інваліда віком до 18 років або копію довідки медико-соціальної екс-
пертизи;

особи, зазначені у підпункті 11 пункту 4, — довідку органу соціального за-
хисту населення про призначення сім’ї допомоги відповідно до Закону України 
«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».»;

4) у пункті 6:
абзац перший замінити абзацами такого змісту:
«6. Уповноважена особа, що визначена керівником вищого навчального за-

кладу або його структурного підрозділу, приймає документи, передбачені пунк-
том 5 цього Порядку, формує на кожного студента (курсанта), який звернувся 
за призначенням соціальної стипендії, особову справу. Завірена копія особової 
справи в десятиденний строк з дня звернення студента (курсанта) передаєть-
ся до органу соціального захисту населення за місцезнаходженням відповідно-
го вищого навчального закладу або його структурного підрозділу, що має ста-
тус юридичної особи.

У разі коли структурний підрозділ вищого навчального закладу не має стату-
су юридичної особи, документи передаються до органу соціального захисту на-
селення за місцезнаходженням вищого навчального закладу.».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
в абзаці третьому після слів «п’ятиденний строк» доповнити словами 

«з дня отримання завіреної копії особової справи», а слова «, що містяться в 
особовій справі» виключити;

5) у пункті 7:
доповнити пункт після абзацу четвертого новими абзацами такого змісту:
«Розміри соціальної стипендії, зазначені у цьому пункті, зменшуються на:
студентам індустріально-педагогічних вищих навчальних закладів I—II рів-

ня акредитації, які навчаються за програмами підготовки майстрів виробничо-
го навчання і забезпечуються безоплатним триразовим харчуванням, — 50 від-
сотків, а тим, що забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням, — 
20 відсотків;

курсантам вищих навчальних закладів, які перебувають на державному 
утриманні (крім тих, що зазначені у підпункті 1 пункту 4 цього Порядку), — 
50 відсотків.

Соціальна стипендія Верховної Ради України виплачується в розмірі, встанов-
леному постановою Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 р. № 218-IV.».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий і шостий вважати відповідно абзацами 
дев’ятим і десятим;

доповнити пункт абзацом такого змісту:
«Студентам (курсантам), які постійно проживають на території насе-

леного пункту або навчаються у навчальному закладі, що розташова-
ний у населеному пункті, якому надано статус гірського, розмір соціаль-
ної стипендії, призначений відповідно до цього Порядку, збільшується на  
20 відсотків.»;

6) пункт 8 викласти в такій редакції:
«8. Вищий навчальний заклад або його структурний підрозділ, що має ста-

тус юридичної особи, подає щомісяця до 5 числа до органів соціального за-
хисту населення за місцезнаходженням вищого навчального закладу або його 
структурного підрозділу на паперових та електронних носіях списки студентів 
(курсантів), яким призначено соціальну стипендію (разом із сумою індексації), 
за формою згідно з додатком.

У разі коли структурний підрозділ вищого навчального закладу не має стату-
су юридичної особи, списки студентів (курсантів), яким призначено соціальну 
стипендію (разом із сумою індексації), подають до органу соціального захисту 
населення за місцезнаходженням вищого навчального закладу.»;

7) у пункті 9:
абзац перший після слів «до заявки на виплату» доповнити словами «соці-

альних стипендій на поточний місяць, про що в п’ятиденний строк інформують 
вищий навчальний заклад або його структурний підрозділ, що має статус юри-
дичної особи,»;

абзац другий викласти в такій редакції:
«Після уточнення даних вищий навчальний заклад або його структурний під-

розділ, що має статус юридичної особи, включає осіб, щодо яких виявлені роз-
біжності, до списку на виплату соціальної стипендії на наступний місяць з ура-
хуванням місяців невиплати соціальної стипендії.»;

8) у пункті 11:
абзац третій після слів «вищих навчальних закладів» доповнити словами 

«або їх структурних підрозділів, що мають статус юридичної особи»;
абзац четвертий після слів «вищі навчальні заклади» доповнити словами 

«або їх структурні підрозділи, що мають статус юридичної особи,»;
абзац п’ятий після слів «Вищі навчальні заклади» доповнити словами «або їх 

структурні підрозділи, що мають статус юридичної особи,»;
9) абзац перший пункту 13 викласти в такій редакції:
«13. На керівника вищого навчального закладу або його структурного під-

розділу, що має статус юридичної особи, покладається обов’язок щодо:»;
10) додаток до Порядку викласти в такій редакції:

«Додаток 
до Порядку 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 8 лютого 2017 р. № 81)

__________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу або його структурного 

__________________________________________________
підрозділу із зазначенням рівня акредитації, адреса закладу або підрозділу)

МФО _____, код згідно з ЄДРПОУ _____________________
Розрахунковий рахунок ______________________________

СПИСОК 
 студентів (курсантів), яким призначено соціальну стипендію 

Поряд-
ковий 
номер

Прізвище, ім’я,  
по батькові

Реєстраційний номер облікової карт-
ки платника податків або серія та номер 
паспорта (для осіб, які мають відмітку у 
паспорті про право здійснювати платежі 

за його серією та номером)

Паспортні дані  
або дані свідоцтва  
про народження

Зареєстроване  
місце  

проживання

Фактичне  
місце  

проживання/  
перебування

Місячний  
розмір  

стипендії,  
гривень

Сума  
індексації,  
гривень

Місяць,  
за який  

здійснюється  
виплата

Місяць,  
по який  

призначено 
стипендію

серія,  
номер

ким  
видано

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення вищого навчального закладу, а та-
кож студенти (курсанти) вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків

Особи, які мають право на отримання соціальної стипендії, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки

Особи, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного 
випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи, — протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти

Особи, визнані учасниками бойових дій, та їх діти (до закінчення навчання у вищому навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)
Діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, 

контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в пері-
од участі в антитерористичній операції (до закінчення навчання у вищому навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)

Діти, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій гро-
мадянського протесту (до закінчення навчання у вищому навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)

Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у вищому навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)
Особи, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей

Діти-інваліди та особи з інвалідністю I—III групи
Студенти із малозабезпечених сімей

Усього
______________________________________
(найменування посади працівника вищого навчального  

закладу або його структурного підрозділу)

________________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

___ ___________ 20___ р.
МП».
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Цюрупинський районний суд Херсонської області викликає відпові-
дача Васькіна Олександра Анатолійовича на 22.02.2017 року на 09.00 
год. у справі за позовом Новокаховської місцевої прокуратури Херсон-
ської області в інтересах держави в особі Олешківської (попередня на-
зва  Цюрупинської) районної державної адміністрації, Головного управ-
ління Держгеокадастру у Херсонській області до Васькіна Олександра 
Анатолійовича про внесення змін до договору оренди земельної ділян-
ки від 29.11.2005 р.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Цюрупинського районно-
го суду Херсонської області за адресою: вул. Поштова, 48, м. Олешки.

У разі неявки в судове засідання відповідача справу буде розглянуто 
за його відсутності за наявними у справі доказами.

Суддя С. П. Савчак

Біловодський районний суд Луганської обл.  викликає як відпо-
відачів у судові засідання для розгляду цивільних справ за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості:

22.02.2017 року:
10.00 Манякін Олександр Олександрович

Суддя Соболєв Є.О.
У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлен-

ня про причини неявки справу буде розглянуто за їх  відсутності за 
наявними доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідачі по справах вва-
жаються належним чином повідомленими про час, день та місце 
проведення судового засідання.  

Ухвалою Апеляційного суду Запорізької області від 
07.11.2016 року відкрито апеляційне провадження за апеля-
ційною скаргою прокурора на ухвалу Приазовського район-
ного суду Запорізької області від 11.10.2016 року, якою об-
винувальний акт повернуто прокурору, відносно Чернишова 
Г.М. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

До суду в якості обвинуваченого викликається Черни-
шов Геннадій Миколайович. Судове засідання відбудеться 
22.02.2017 року об 11 год. 00 хв. в приміщенні суду за адре-
сою: м. Запоріжжя, вул. Св. Миколая, 50. 

Суддя Ю.О. Грінас

Втрачені свідоцтво на 

право власності та свідо-

цтво на право плавання під 

Державним прапором Укра-

їни з бортовим номером UA 

0324 HA, на ім’я Поліщук 

Дмитро Миколайович, 

вважати недійсними.

Апеляційний суд Львівської області ви-
кликає в судове засідання:

— Счастливого Геннадія Євгеновича 
для участі у розгляді апеляційної скарги 
ПАТ «Ідея Банк» на рішення Личаківсько-
го районного суду м. Львова від 25 жов-
тня 2016 року у справі за позовом ПАТ 
«Ідея Банк» до Счастливого Геннадія Єв-
геновича, Михальської Надії Василівни 
про звернення стягнення на предмет за-
стави;

— Полтавця Володимира Володими-
ровича для участі у розгляді апеляційної 
скарги ПАТ «Ідея Банк» на рішення Лича-
ківського районного суду м. Львова від 25 
жовтня 2016 року у справі за позовом ПАТ 
«Ідея Банк» до Полтавця Володимира Во-
лодимировича, Михальської Надії Васи-
лівни про звернення стягнення на пред-
мет застави;

— Кононова Геннадія Васильовича для 
участі у розгляді апеляційної скарги ПАТ 
«Ідея Банк» на рішення Личаківського 
районного суду м. Львова від 27 жовтня 
2016 року у справі за позовом ПАТ «Ідея 
Банк» до Кононова Геннадія Васильовича, 
Михальської Надії Василівни про звернен-
ня стягнення на предмет застави.

Судові засідання відбудуться 23 люто-
го 2017 року о 10 год. 00 хв., 10 год. 30 
хв. та 10 год. 15 хв. відповідно в примі-
щенні Апеляційного суду Львівської об-
ласті за адресою: 79008 м. Львів, площа 
Соборна, 7.

Дані оголошення вважати належним 
повідомленням.

Суддя Приколота Т. І.

Дзержинський районний суд міста Хар-
кова повідомляє, що цивільна справа  
№ 638/13708/16-ц, 2/638/1782/17 за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Мороза 
Олексія Юрійовича про стягнення забор-
гованості, призначена до розгляду в при-
міщенні Дзержинського районного суду 
м. Харкова за адресою: м. Харків, пр. Пе-
ремоги, 52-В, каб. № 124, на 14.30 годину 
27.02.2017 року.

З опублікуванням оголошення, відпо-
відач вважається належним чином пові-
домленим про дату, час та місце судово-
го засідання.

Суддя Шишкін О.В.

Старобільський районний суд Луганської об-
ласті викликає у судові засідання з розгляду ци-
вільних справ як відповідачів: за позовом Сотні-
ченко Наталії Миколаївни про надання дозволу 
неповнолітній дитині на виїзд в район проведен-
ня антитерористичної операції на неконтрольова-
ну територію України через лінію зіткнення у ме- 
жах Луганської області та Донецької області, як 
відповідачів: Буряк Віталія Миколайовича, який 
мешкає за адресою: 94620, Луганська область, м. 
Антрацит, смт Боко-Платове, вул. Водна, буд. 26.

Розгляд справ відбудеться 22 лютого 2017 ро-
ку о 09 годині 00 хвилин в приміщенні суду за 
адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. 
Миру, 38.

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

Суддя В.Ю. Колядов

Кривоозерський районний суд Мико-
лаївської області повідомляє, що цивіль-
на справа за позовом Холоденко Олени 
Іванівни до Ходисько Тетяни Миколаївни 
про стягнення коштів за договором пози-
ки, призначено до розгляду на 22 лютого 
2017 року на 13.00 годину.

Відповідачу Ходисько Тетяні Микола-
ївні останнє місце проживання якої є смт 
Криве Озеро, вул. Калантирська, 25-А, 
Кривоозерського району, Миколаївської 
області, необхідно з’явитись у судове за-
сідання 22 лютого 2017 року на 13.00 го-
дину, яке відбудеться в залі судових за-
сідань № 1 Кривоозерського районного 
суду за адресою: смт Криве Озеро, вул. 
Шевченка, 1-А, Миколаївської області.

Суддя Микитей Л.Л.

Хмільницький міськрайонний суд Він-
ницької області викликає Федорчука Гри-
горія Вікторовича, 29.03.1983 р.н., як від-
повідача у цивільній справі № 149/96/17-ц 
за позовом Федорчук Оксани Сергіївни до 
Федорчука Григорія Вікторовича про ро-
зірвання шлюбу. Судове засідання відбу-
деться 24 лютого 2017 року о 10.00 год. в 
приміщенні Хмільницького міськрайонно-
го суду за адресою: м. Хмільник, вул. Сто-
лярчука, 4. У разі неявки Федорчука Гри-
горія Вікторовича справа буде розглянута 
на підставі наявних доказів.

Суддя Олійник І.В.

Вінницький міський суд Вінницької об-
ласті викликає як відповідача Ліпато-
ва Андрія Вячеславовича, останнє відо-
ме місце проживання: м. Вінниця, вул. 
Свердлова, 184/9, в судове засідання, яке 
відбудеться 24 лютого 2017 року о 10 год. 
45 хв. під головуванням судді Ан О.В. (зал 
с/з № 22, вул. Грушевською, 17, м. Вінни-
ця), у цивільній справі №127/1675/17 за 
позовом Публічного акціонерного товари-
ства комерційний банк «Приватбанк» до 
Ліпатова Андрія Вячеславовича про стяг-
нення заборгованості, у випадку неявки в 
судове засідання, справа буде  розглянута 
без участі відповідача.

Білокуракинський районний суд Луганської 
області викликає в судове засідання відповіда-
ча по справі №  409/3035/16-ц за позовом ТОВ 
«Кредитні ініціативи» до Хаджиу Ольги Іванів-
ни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 03.03.2017 
року о 13-00 год. (резервна дата на 17.03.2017 
року о 13.00 год.) в залі суду за адресою: Лу-
ганська область, смт Білокуракине, пл. Шев-
ченка, 2.

Викликається як відповідачка Хаджиу Ольга 
Іванівна, останнє місце реєстрації: м. Луганськ, 
с. Тепличне, вул. Молодіжна, буд. 21.

У випадку неявки відповідачки справу буде 
розглянуто за її відсутності за наявними дока-
зами.

Суддя Максименко О.Ю.

Миронівським районним судом Ки-
ївської області викликається як відпо-
відач Лісовий Сергій Олександрович на 
судовий розгляд цивільної справи ЄУН  
№ 371/450/16-ц за позовом Перимської-
Лісової Аліни Петрівни до Лісового Сергія 
Олександровича про стягнення аліментів, 
який відбудеться 23 лютого 2017 року о 
10 годині 00 хвилин в приміщенні Миро-
нівського районного суду Київської об-
ласті (зал судових засідань) за адресою: 
Київська область, місто Миронівка, вули-
ця Першотравнева, 3.

Суддя А.С. Поліщук

Заводський районний суд м. Запоріж-
жя викликає в судове засідання, яке від-
будеться 24.02.2017 року о 09.15 годині в 
приміщенні Заводського районного суду 
м. Запоріжжя за адресою: 69009, м. За-
поріжжя, вул. Лізи Чайкіної, 65, Єрмар-
ченко Оксану Вікторівну (останнє відоме 
місце реєстрації: Запорізька обл., м. Запо-
ріжжя, вул. Фінальна, буд. 65а) як відпо-
відачку по цивільній справі № 332/355/17 
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Єр-
марченко Оксани Вікторівни про стягнен-
ня заборгованості.

Суддя Безлер Л.В.

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми зна-
ходиться цивільна справа № 591/6741/16-ц, провадження 
2/591/736/17 за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «АКЦЕНТ-БАНК» до Чернущенка Романа Анатолійови-
ча про стягнення заборгованості.

Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до ч. 9 
ст. 74 ЦПК України, викликає до суду Чернущенка Романа 
Анатолійовича, останнє відоме місце проживання: м. Суми, 
вул. Паризька Комуна, буд. 30, кв. 104, як відповідача по 
справі на 08.30 год. 1 березня 2017 року.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Зарічного 
районного суду м. Суми за адресою: м. Суми, вул. Акаде-
мічна, 13, зал 2 (каб. № 302), 3-й поверх, головуючий суд-
дя Шелєхова Г.В.

В разі неявки відповідача в судове засідання, справа бу-
де розглянута в його відсутність.

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. 
Банкова, 39а) розглядає цивільну справу 227/240/17 
Публічного акціонерного товариства Комерційний 
банк «Приватбанк» до Німець Михайла Олексійовича 
про стягнення заборгованості за договором.

Відповідач Німець Михайло Олексійович, 19 лис-
топада 1959 року народження, викликається на 23 
лютого 2017 року на 11-00 годину до Добропіль-
ського міськрайонного суду, кабінет № 3, для учас-
ті у розгляді справи.

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

Суддя Кошля А.О.

Попаснянський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідачів Іванову Наталію Сергіївну, яка зареє-
стрована та мешкає за адресою: Луганська область, м. По-
пасна, вул. Менделєєва, 27, Корольову Олену Володими-
рівну, яка зареєстрована та мешкає за адресою: Луган-
ська область, м. Попасна, вул. Донецька, 1Б/114, Марти-
ненко Христину Олександрівну, яка зареєстрована та меш-
кає за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Пер-
вомайська, 58/9, у судове засідання по цивільній справі  
№ 423/3698/16-ц за позовом Кредитної спілки «Імперіал 
ЛТД» до Іванової Наталії Сергіївни, Корольової Олени Воло-
димирівни, Мартиненко Христини Олександрівни про стяг-
нення боргу, що відбудеться 23 лютого 2017 року о 14 год. 
00 хвилин в приміщенні Попаснянського районного суду за 
адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6, 
каб. № 4(2 поверх).

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

Суддя В.А. Закопайло

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ломо-
носова, № 157) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ 
«Сбербанк» до Ланчева А.О., Ланчевої К.В. про стягнення 
заборгованості за кредитним договором. Відповідачі у ци-
вільній справі № 233/5836/16-ц Ланчев Андрій Олександро-
вич, 10 грудня 1986 р.н., зареєстрований: м. Макіївка, До-
нецької області, вул. Черняховського, 26/38 та Ланчева Ка-
терина Валеріївна, 11 серпня 1986 р.н., зареєстрована за 
адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Островсько-
го, 23 «б»/34, викликаються у судове засідання на 13.00 
год. 23 лютого 2017 р. Розгляд зазначеної цивільної справи 
відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайон-
ного суду Донецької області (корп. № 2, каб. № 16).

Відповідачам пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі по-
винні повідомити суд про причини неявки, інакше справа 
буде розглянута за їх відсутності.

Суддя Т.О. Мартишева

Біловодський районний суд Луганської облас-
ті викликає як відповідача Малай Іллю Вікторовича, 
для участі в цивільній справі за позовом ПАТ «Дель-
та Банк» про стягнення заборгованості за кредитним 
договором, яке відбудеться 23 лютого 2017 року об 
11.50 годині в приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сто-
рін, вони вважаються повідомленими про час та міс-
це слухання справи.

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

Суддя В.А. Карягіна

Повістка про виклик обвинуваченого 
відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України

В провадженні Новопсковського районного суду Луган-
ської області знаходиться спеціальне кримінальне прова-
дження № 42016130000000138 від 26.07.2016 відносно До-
лотіна Віктора Олексійовича, 14.03.1975 року народження, 
обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 
258-3 КК України.

Обвинувачений Долотін Віктор Олексійович, зареєстро-
ваний за адресою: кв-л Молодіжний, 20а/906, м. Луганськ.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, вам необ-
хідно з’явитись 23 лютого 2017 року о 14 год. 00 хв. у су-
дове засідання до суду за адресою: вул. Українська, 28, смт 
Новопсков Луганської області.

Суддя Р.Р. Потапенко

Біловодський районний суд Луганської області викликає 
як відповідачів: Некрасова Ігоря Миколайовича, Борисову 
Світлану Сергіївну, Некрасову Нінель Яківну, для участі в 
цивільній справі за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, яке відбу-
деться 23 лютого 2017 року об 11.25 годині в приміщенні 
суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. 
Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін, во-
ни вважаються повідомленими про час та місце слухання 
справи.

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

Суддя В.А. Карягіна

Повістка про виклик обвинуваченої 
відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України

В провадженні Новопсковського районного суду Луган-
ської області знаходиться спеціальне кримінальне прова-
дження № 42016130000000141 від 26.07.2016 відносно 
Скнаріної Лілії Григорівни, 05.07.1972 року народження, 
обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 
258-3 КК України.

Обвинувачена Скнаріна Лілія Григорівна, зареєстрована 
за адресою: вул. П. Морозова, 2а, м. Красний Луч.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, вам необ-
хідно з’явитись 23 лютого 2017 року об 11 год. 00 хв. у су-
дове засідання до суду за адресою: вул. Українська, 28, смт 
Новопсков Луганської області.

Суддя Д.С. Тарасов

Чорнобаївський районний суд в Чер-
каській області викликає в судове засі-
дання в якості третьої особи на стороні 
відповідача, що не заявляє самостійних 
вимог щодо предмета спору по цивіль-
ній справі № 709/2612/16-ц Матяш Світ-
лану Василівну, останнє відоме місце про-
живання якої: м. Донецьк, вул. Шахтопро-
водчиків № 103, Донецької області. Судо-
ве засідання відбудеться о 10 годині 00 
хв. 21.02. 2017 року в залі судового засі-
дання № 2 Чорнобаївського районного су-
ду по вул. Центральна (Леніна) № 134 смт 
Чорнобай Черкаської області. В разі не-
прибуття в визначений судом час Матяш 
С.В. в судове засідання, справа буде роз-
глянута без її участі.

Суддя С.І. Калашник

Вінницький міський суд Вінницької об-
ласті викликає як відповідача Глебу Раї-
су Олексіївну, останнє відоме місце про-
живання: м. Вінниця, вул. Василя Порика, 
18/7, в судове засідання, яке відбудеться 
24 лютого 2017 року о 10 год. 25 хв. під 
головуванням судді Ан О.В. (зал с/з № 22, 
вул. Грушевською, 17, м. Вінниця), у ци-
вільній справі №127/1690/17 за позовом 
Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «Приватбанк» до Глеби 
Раїси Олексіївни про стягнення заборго-
ваності, у випадку неявки в судове засі-
дання, справа буде  розглянута без учас-
ті відповідача.

Конотопський міськрайонний суд Сум-
ської області викликає Миронова Арте-
ма Васильовича, 11.10.1984 р.н., заре-
єстрованого: м. Конотоп, проспект Ми-
ру, 15/5, Сумської області, як відповіда-
ча по цивільній справі № 577/5266/16-ц 
(2/577/106/17 р.) за позовом ПАТ АБ «Ук-
ргазбанк», яке відбудеться 24 лютого 
2017 року о 08 годині 10 хвилин в примі-
щенні суду за адресою: Сумська область, 
м. Конотоп, вул. Садова, 8, кабінет № 1.

У разі неявки в судове засідання, спра-
ва буде розглянута у відсутність відпові-
дача на підставі зібраних по справі дока-
зів.

Суддя І.М. Семенюк

Калуським міськрайонним судом Іва-
но-Франківської області (вул. Молодіжна, 
10, м. Калуш Івано-Франківської облас-
ті, 77300, суддя Сухарник І.І.) 22.02.2017 
р. о 10 год., (резервні дати судових засі-
дань 10 год. 28.02.2017; 10 год. 7.03.2017 
р.) буде продовжуватися розгляд кримі-
нального провадження про обвинувачен-
ня Яніцької Наталії Романівни за ст. 368 
ч.4 КК України, яке розглядається у спе-
ціальному судовому провадженні, то-
му в якості обвинуваченої викликається 
Яніцька Наталія Романівна, 5.04.1973 р.н., 
яка зареєстрована в смт Вигода, вул. За-
водська, 4/9 Долинського району Івано-
Франківської області.

Сторожинецький районний суд Чер-
нівецької області викликає як відповіда-
ча Нягу Юрія Івановича, 27.03.1980 р. н., 
останнє відоме місце проживання: с. Старі 
Бросківці Сторожинецького району Черні-
вецької області, в судове засідання у ци-
вільній справі за позовом ТОВ «Кредитні 
Ініціативи» до Нягу Юрія Івановича та Ня-
гу Оксани Василівни про стягнення забор-
гованості на 10 год. 00 хв. 27.02.2017 ро-
ку за адресою: Чернівецька область, м. 
Сторожинець, вул. Чернівецька, 6, кабі-
нет №02.

У разі неявки в судове засідання, спра-
ва буде розглянута у Вашій відсутності.

Суддя Н. П. Дедик

Повістка про виклик обвинуваченої 
відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК 

України
В провадженні Новопсковського район-

ного суду Луганської області знаходить-
ся спеціальне кримінальне провадження № 
42016130000000140 від 26.07.2016 відносно 
Ковальчук Галини Леонідівни, 20.10.1970 ро-
ку народження, обвинуваченої у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачена Ковальчук Галина Леонідів-
на, зареєстрована за адресою: 2-й Мікрорайон, 
24/28, м. Красний Луч.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК Укра-
їни, вам необхідно з’явитись 23 лютого 2017 
року о 10 год. 00 хв. у судове засідання до суду 
за адресою: вул. Українська, 28, смт Новопсков 
Луганської області.

Суддя Д.С. Тарасов

Сватівський районний суд Луганської 
області, розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає як відпові-
дача Пенькова Романа Станіславови-
ча в судове засідання по цивільній спра-
ві № 426/8398/16-ц за позовом Пенькової 
Олени Владиславівни до Пенькова Рома-
на Станіславовича про розірвання шлю-
бу, що відбудеться 22 лютого 2017 року 
о 12.30 год.

У разі неявки на вказане судове засі-
дання, суд розглядатиме справу без ва-
шої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О.М. Попова

Сватівський районний суд Луганської 
області, розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає як відпові-
дача Пенькова Романа Станіславови-
ча в судове засідання по цивільній спра-
ві № 426/8323/16-ц за позовом Пенькової 
Олени Владиславівни до Пенькова Рома-
на Станіславовича про стягнення алімен-
тів, що відбудеться 22 лютого 2017 року 
о 12.00 год.

У разі неявки на вказане судове засі-
дання, суд розглядатиме справу без ва-
шої участі па підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О.М. Попова

Біловодський районний суд Луган-
ської області викликає відповідача у спра-
ві №408/7945/16-ц (2-в/408/32/16) за зая-
вою ПАТ «Промінвестбанк» до Бондарен-
ка Дмитра Вікторовича (м. Довжанськ, 
Луганської області) про відновлення втра-
ченого судового провадження.

Судове засідання відбудеться 
27.02.2017 року об 11 годині 00 хвилин 
у приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 
30.

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

Суддя Є.О.Соболєв

Біловодський районний суд Луганської 
області викликає відповідача Іванець Ган-
ну Олексіївну по справі №427/3990/13-к  
(1-вп/408/1/16) за заявою ПАТ «Держав-
ний ощадний банк України» про відновлен-
ня втраченого судового провадження від-
носно цивільного позову до Іванець Ганни 
Олексіївни (11.04.1981 р.н., м. Довжанськ, 
Луганської області) у кримінальному про-
вадженні №1-кп/427/244/13.

Судове засідання відбудеться 27.02.2017 
року об 11 годині 30 хвилин у приміщенні 
суду за адресою: Луганська область, смт 
Біловодськ, вул. Луганська, 30.

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

Суддя Є.О.Соболєв
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Зміївський районний суд Харківської області пові-
домляє Самойленка Ігоря Ігоровича, 03.12.1980 р.н., 
останнє відоме місце проживання: Україна, Автоном-
на Республіка Крим, м. Севастополь, вул. Охотська, 
20, що по цивільній справі за позовом Самойлен-
ка Анатолія Івановича до Самойленка Ігоря Ігорови-
ча про визнання договору дарування недійсним при-
йнято заочне рішення:

Позов задовільнити.
Визнати недійсним договір дарування квартири, 

розташованої за адресою: 63404, Харківська обл., 
м. Зміїв, вул. 50 років Комсомолу, 126, кв. 20, укла-
дений 21.03.2013 року між Самойленком Анатолієм 
Івановичем та Самойленком Ігорем Ігоровичем, по-
свідчений приватним нотаріусом Зміївського район-
ного нотаріального округу Харківської області Труб-
ніковою В.В. (реєстр. №480), та скасувати запис про 
державну реєстрацію права власності на вказану 
квартиру за Самойленком Ігорем Ігоровичем, вне-
сений на підставі рішення про державну реєстрацію 
прав та їх обтяжень, індексний номер 1032978 від 
21.03.2013 року 10:48:09.

Заочне рішення може бути переглянуте Зміїв-
ським районним судом Харківської області за пись-
мовою заявою відповідача. Заяву про перегляд зао-
чного рішення може бути подано відповідачем про-
тягом десяти днів з дня отримання його копії.

Суддя В. В. Овдієнко

Балаклійський районний суд Харківської області викли-
кає Полішкур Володимира Олеговича, 06.02.1987 р.н., остан-
нє відоме місце роботи: військова частина А3546, м. Крама-
торськ Донецької обл., вул. Академічна, 20, як відповідача 
на судове засідання по цивільній справі за позовом Поліш-
кур Аліни Сергіївни про позбавлення батьківських прав та 
збільшення розміру аліментів, призначене на 15.03.2017 р. о 
15.00 у приміщенні суду за адресою: м. Балаклія Харківської 
обл., вул. Соборна (Леніна), 87. Відповідачу необхідно пода-
ти заперечення проти позову, неподані докази.

У разі неявки на судове засідання без поважних причин, 
неповідомлення про причини неявки, суд може ухвалити за-
очне рішення на підставі наявних у справі доказів. 

Суддя В. М. Стригуненко

Старобільський районний суд Луганської облас-
ті викликає відповідача Огаркова Віталія Олександро-
вича, зареєстрованого за адресою: Луганська область,  
м. Луганськ, кв. Якіра, 3/180, як відповідача у судове за-
сідання по цивільній справі № 2/431/294/2017 р. за позо-
вом Огаркової Олени Вікторівни про стягнення аліментів, 
яке відбудеться 24 лютого 2017 р. о 09 год. 05 хв. в при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, м. Старо-
більськ, вул. Пролетарська, 38-«а».

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

Суддя В. Ю. Колядов

Києво-Святошинський районний суд Київської об-
ласті повідомляє відповідача Гавриша Романа Лео-
нідовича про те, що розгляд цивільної справи за по-
зовом Чабанівської селищної ради Києво-Святошин-
ського району Київської області до Гавриша Романа 
Леонідовича про стягнення збитків відбудеться об 11 
год. 00 хв. 01 березня 2017 року в приміщенні Киє-
во-Святошинського районного суду Київської облас-
ті, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Мель-
ниченка, 1.

У випадку Вашої неявки в судове засідання справа 
буде розглянута за Вашої відсутності на підставі на-
явних у справі доказів.

Суддя А. Я. Волчко

Куйбишевський районний суд Запорізької облас-
ті викликає відповідача Моргунову Валерію Олек-
сандрівну, 19.10.1979 р.н., в судове засідання, яке 
призначене на 16 год. 00 хв., 06.03.2017 року, для 
розгляду цивільної справи №319/107/17 за позовом 
публічного акціонерного товариства «Державний 
Ощадний банк України» в особі філії — Донецьке об-
ласне управління AT «Ощадбанк» до Моргунової Ва-
лерії Олександрівни про стягнення заборгованості за 
договором кредиту, яке відбудеться за адресою: вул. 
Центральна, 26 а, смт Більмак Більмацького району 
Запорізької області.

Суддя Валігурський Г. Ю.

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє 
Чубу Анастасію Андріївну, що 22 лютого 2017 року о 
14 год. 00 хв. за адресою: 03113, м. Київ, вул. Пол-
ковника Шутова, 1, каб. 11, відбудеться судове засі-
дання в цивільній справі за позовом Трифонової Юлії 
Сергіївни до Чуби Анастасії Андріївни як відповідача 
про відшкодування майнової шкоди, завданої внаслі-
док дорожньо-транспортної пригоди.

При цьому повідомляємо, що у разі вашої неявки в 
судове засідання без поважних причин або неповідо-
млення про причини своєї неявки, суд вирішує спра-
ву на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Л. А. Шереметьєва

Новопсковський районний суд Луганської облас-
ті 25.01.2017 року ухвалив заочне рішення по цивіль-
ній справі ЄУ № 420/1999/16-ц за позовом ПАТ «Укр-
соцбанк» до Останіної О. І. про стягнення заборго-
ваності.

Відповідачу роз’яснюються вимоги ст. 228 ЦПК 
України: заочне рішення може бути переглянуте су-
дом, що його ухвалив, за письмовою заявою відпо-
відача. Заява про перегляд заочного рішення може 
бути подана протягом десяти днів з дня отримання 
його копії.

Суддя Д. С. Тарасов

Краснолиманським міським судом Донецької облас-
ті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядаються 
цивільні справи № 236/93/17 за позовом Публічного акціо-
нерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до Ка-
кадій Вадима Вадимовича про стягнення заборгованості за 
кредитним договором; № 236/141/17 за позовом Публічно-
го акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» 
до Литової Ольги Андріївни про стягнення заборгованості за 
кредитним договором.

Відповідач Какадій Вадим Вадимович викликається до 
каб. № 12 суду на 28 лютого 2017 року о 15 годині 00 хви-
лин, для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачка Литова Ольга Андріївна викликається до 
каб. № 12 суду на 28 лютого 2017 року о 15 годині 30 хви-
лин, для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У разі неявки відповідачів, справи бу-
дуть розглянуті в їхню відсутність за наявними доказами.

Суддя Саржевська І. В. 

Повістка про виклик обвинуваченого 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування 
Підозрювана Ніколенко Вікторія Петрів-

на, 12.10.1977 р.н., уродженка смт. Ківшарівка,  
м. Куп’янськ, Харківської області, громадянка Укра-
їни, яка раніше мешкала за адресою: Харківська об-
ласть, м. Куп’янськ, смт. Ківшарівка, буд. 18, кв. 80, 
відповідно до вимог ст.314 КПК України викликаєть-
ся о 09:00 24 та 28 лютого 2017 року до Куп’янського 
міськрайонного суду Харківської області за адресою: 
Харківська область, м. Куп’янськ, вул. Першого Трав-
ня, 27-а, для проведення підготовчого судового за-
сідання у провадженні № 1-кп/628/165/17р. Поваж-
ні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі 
статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвину-
ваченого передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Головуючий суддя Шиховцова А. О. 

Добропільський міськрайонний суд Донецької 
області (85004, м. Добропілля, Донецької облас-
ті, вул. Банкова, 39а) розглядає цивільну справу  
№ 227/238/17 Публічного акціонерного товариства 
Комерційний банк «Приватбанк» до Ташкінова Еду-
арда Євгеновича про стягнення заборгованості за до-
говором.

Відповідач, Ташкінов Едуард Євгенович, 29 верес-
ня 1982 року народження викликається на 23 лютого 
2017 року на 10.00 годину до Добропільського місь-
крайонного суду, кабінет № 3, для участі у розгля-
ді справи.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття, по-
винен повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Кошля А. О.

Апеляційний суд Донецької області у м. Бахмуті 
(вул. Свободи, 10, м. Бахмут, 84500) розглядає по-
дання Дружківського міського суду Донецької об-
ласті щодо вирішення питання про передачу кримі-
нального провадження відносно Медведєва В. М. до 
Костянтинівського міськрайонного суду.

Обвинувачений по справі: Медведєв Володимир 
Миколайович, зареєстрований за адресою: м. Макі-
ївка, вул. Черняхівського, буд. 31 викликається на су-
дове засідання, яке відбудеться 23 лютого 2017 ро-
ку об 11 годині 30 хвилин до апеляційного суду До-
нецької області за адресою: м. Бахмут, вул. Свободи, 
10 для участі у розгляді подання.

У випадку неприбуття, обвинувачений повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа бу-
де розглянута у його відсутності.

Суддя Д. О. Круподеря

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваному Кошману Максиму Ярославови-

чу, 06.09.1981 р.н., який зареєстрований за адресою: 
Донецька область, м. Слов’янськ, пров. Парковий, 
буд. 6, кв. 8, на підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК 
України Вам необхідно з’явитися 22, 23 та 24 люто-
го 2017 року, у період часу з 09 год. 00 хв. до 18 год. 
00 хв. до каб. № 6 3-го відділення (з дислокацією в 
м. Краматорськ) слідчого відділу Управління СБ Ук-
раїни в Донецькій області, до слідчого Бичкова М. С., 
за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. 
Ярослава Мудрого, буд.56-А, для проведення слід-
чих (процесуальних) дій за Вашою участю у кримі-
нальному провадженні № 220170500000000079 від 
07.02.2017 року, за підозрою Вас у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Першотравневий районний суд Донецької облас-
ті (87400, смт Мангуш, вул. Котанова, 102 Першо-
травневого району Донецької області) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до 
Омельченко Наталії Олександрівни про стягнення за-
боргованості.

Відповідачка Омельченко Наталія Олександрівна, 
зареєстрована за адресою: с. Бердянське, вул. Весе-
ла, б. 3, Мангушський район, Донецька область, ви-
кликається на 13 травня 2017 року о 10.30 годині до 
Першотравневого районного суду, для участі у роз-
гляді справи по суті.

Омельченко Наталії Олександрівні пропонується 
надати свої заперечення щодо позову та докази до 
13 травня 2017 року. У випадку неприбуття відпові-
дачки — вона повинна повідомити суд про причи-
ни неявки, інакше справа буде розглянута у її відсут-
ність за наявними матеріалами.

Суддя Скудін B. Є., кабінет № 5

Повістка про виклик обвинувачених
Головуючий по справі суддя Селидівського міського суду Донецької об-

ласті Черков В.Г. здійснює виклик до суду, який розташовано за адресою:  
м. Селидове, вул. Пушкіна, 4 (тел.:06237-7-22-08) обвинувачених:

Дмитрюка Олексія Юрійовича, останнє відоме місце проживання якого: 
м. Донецьк, вул. Клайпеди, 27/58, який обвинувачується у вчиненні злочи-
ну передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, для участі у підготовчому судо-
вому засіданні по кримінальному провадженню № 12015050000000467 від 
10.06.2015 p., яке відбудеться 27.02.2017 року о 09 годині 30 хвилин;

Горбунова Ігоря Вікторовича, останнє відоме місце проживання якого:  
м. Донецьк, вул. Купріна, 1/216, останнє відоме місце роботи: м. Авдіївка, вул. 
Молодіжна, 4, який обвинувачується у вчиненні злочину передбаченого ч.1 ст. 
258-3 КК України, для участі у судовому засіданні по кримінальному прова-
дженню № 42015050000000359 від 21.07.2015 p.. яке відбудеться 28.02.2017 
року о 14 годині 00 хвилин;

Кострубицького Олексія Олександровича, останнє відоме місце прожи-
вання якого: м. Донецьк, в/ч Д-0065, м. Донецьк, вул. Роздольна, 28/126, який 
обвинувачується у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
для участі у підготовчому судовому засіданні по кримінальному проваджен-
ню № 12015050000000442 від 02.06.2015 p., яке відбудеться 27.02.2017 ро-
ку о 09 годині 00 хвилин;

Крюченка Миколи Валентиновича, останнє відоме місце проживання яко-
го: м. Донецьк, вул. Куйбишева, 151/17, який обвинувачується у вчиненні зло-
чину передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, для участі у підготовчому су-
довому засіданні по кримінальному провадженню № 12015050000000690 від 
10.08.2015 p., яке відбудеться 24.02.2017 року о 10 годині 00 хвилин.

Співака Андрія Олександровича, останнє відоме місце проживання якого: 
м. Донецьк, вул. Р.Люксембург, 10/911, який обвинувачується у вчиненні зло-
чину передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, для участі у судовому засіданні 
по кримінальному провадженню № 22015050000000430 від 26.10.2015 p., яке 
відбудеться 28.02.2017 року о 09 годині 00 хвилин.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інфор-
мації обвинувачені вважаються належним чином ознайомлені з її змістом.

У разі неприбуття обвинувачених до суду за викликом без поважних при-
чин, може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,5 до 2 розмірів 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, або застосовано привід, здій-
снено 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, триман-
ня під вартою або відбування покарання; 2) обмеження свободи пересуван-
ня внаслідок дії закону або судового рішення; 3) обставини непереборної си-
ли (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини); 4) від-
сутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відря-
дження, подорожі тощо; 5) тяжка хвороба або перебування в закладі охоро-
ни здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тим-
часово залишити цей заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи ін-
ших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одер-
жання повістки про виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлю-
ють з’явлення особи на виклик.

Обвинуваченим обов’язково необхідно заздалегідь повідомити про не-
можливість з’явитись до суду.

Головуючий суддя В. Г.Черков

Оголошення про проведення спеціалізованого аукціону з продажу скрапленого газу для потреб населення №28(201)-2  
на базі ПрАТ «УМВБ»

27.02.2017 р. о 14-00 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» відбудеться 
спеціалізований аукціон з продажу скрапленого газу для потреб населення №28(201)-2, який підлягає реалізації згідно 

постанови КМУ №570 від 16.10.14 р. 

 Обсяги скрапленого газу та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

Поз. Продавець Видобуток 

Обсяг, 
що міс-
титься 
в одно-
му лоті, 

тонн

К-сть 
лотів, 
оди-
ниць

Старто-
ва ціна за 

1 тонну 
(без ПДВ), 

грн.

Старто-
ва ціна 

за 1 тон-
ну (з ПДВ), 

грн.

Cтартова 
вартість 

одного ло-
ту, грн  
(з ПДВ)

Загаль-
ний об-

сяг, 
тонн

Загальна 
вартість, грн.

(з ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 25 5 6 158,23 7 389,88 184 747,00 125 923 735,00
залізницею: EXW - Гнідинцівський ГПЗ (Інкотермс - 2010). 

Обсяги виробництва березня 2017 р.  
Термін відвантаження березня 2017 р.

2 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 20 20 6 158,23 7 389,88 147 797,60 400 2 955 952,00
автотранспортом: EXW - Гнідинцівський ГПЗ  

(Інкотермс - 2010)  Обсяги виробництва березня 2017 р. 
Термін відвантаження березня 2017 р.

3 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 20 20 6 158,23 7 389,88 147 797,60 400 2 955 952,00
автотранспортом: EXW - Качанівське в-во Качанівського 

ГПЗ (Інкотермс - 2010).  Обсяги виробництва березня  
2017 р. Термін відвантаження березня 2017 р.

4 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 20 22 6 158,23 7 389,88 147 797,60 440 3 251 547,20
автотранспортом: EXW - Глинсько-Розб. в-во. Качанівсько-

го ГПЗ (Інкотермс - 2010).  Обсяги виробництва березня 
2017 р. Термін відвантаження березня 2017 р.

5 ПАТ «Укрнафта» Долинський ГПЗ 20 4 6 158,23 7 389,88 147 797,60 80 591 190,40
автотранспортом: EXW - Долинський  ГПЗ (Інкотермс - 

2010).  Обсяги виробництва березня 2017 р.  
Термін відвантаження березня 2017 р.

Загальний обсяг, тонн: 1 445

Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 10 678 376,60

ПАТ «Укрнафта»
1)  умови поставки залізницею: Продавець передає скраплений газ виробництва Гнідинцівського ГПЗ на умовах EXW - Гнідинцівський ГПЗ (Інкотермс - 2010). 

Оплату за перевезення скрапленого газу залізничним  транспортом здійснює покупець по окремому договору з транспортною організацією.
2) Продавець проводить відвантаження  оплачених обсягів скрапленого газу у автомобільний транспорт покупця.

Порядок подання заявок на участь в аукціоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та порядок його сплати визначено в Регламенті організа-
ції та проведення спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення на ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа», ознайомитись з яким мож-
на на офіційному веб-сайті біржі: www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 24.02.2017 р., за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1. Довідки за телефоном:  
(044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00.

В провадженні Бердянського міськрайонного су-
ду Запорізької області знаходиться обвинувальний 
акт у кримінальному провадженні відносно Мама-
назарова Ігоря Алімовича у вчиненні кримінального  
правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Як обвинувачений викликається Маманазаров Ігор 
Алімович в підготовче судове засідання, яке призна-
чено на 13 год. 30 хв. 22 лютого 2017 та відбудеться 
в приміщенні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області за адресою: вул. Консульська, 64, 
м. Бердянськ, Запорізька область.

Суддя Морока С. М.

Фрунзенський районний суд м. Харкова викли-
кає Черкасову Людмилу Миколаївну як відповіда-
ча по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Черкасової Л. М. про стягнення заборгова-
ності у судове засідання, яке відбудеться 24 лютого 
2017 року о 08 год. 30 хв. в приміщенні суду за адре-
сою: м. Харків, б-р Б. Хмельницького 32/38, каб. № 5.

У випадку неявки відповідача у судове засідання 
без поважних причин та неповідомлення суду про 
причини неявки, то це повідомлення визнається на-
лежним повідомленням і справу може бути розгля-
нуто без відповідача в заочному порядку.

Суддя Т. В. Бабкова

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. То-
рецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримінальне провадження  
№ 1-кп/225/24/2017 за обвинуваченням відносно Погодіна Ва-
дима Вікторовича, 16.01.1971 року народження, Сухомлинова 
Максима Вікторовича, 16.05.1984 року народження, Москальо-
ва Юрія Аркадійовича, 03.08.1969 року народження, що обвину-
вачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого пп. 3, 12 ч. 2 ст. 115 КК України. Обвинувачені по справі 
Погодін В. В. (зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Ар-
тема, 104/146), Сухомлинов М. В. (зареєстрований за адресою:  
м. Макіївка, вул. Первомайська, 2/6), Москальов Ю. А. (зареє-
стрований за адресою: м. Донецьк, вул. Матросова, 25), викли-
каються на 24.02.2017 року на 11.00 год. до суду, каб. № 8, для 
участі у розгляді оправи по суті.

Суддя О. Г. Геря

Повістка про виклик 
Підозрюваний Третяк Олександр Леонідович, 

25.01.1951 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 42, 133, 135 
КПК України викликається о 10 год. 30 хв. 21 лютого 
2017 року до слідчого в ОВС ГСУ СБ України Боровсько-
го Г.С. у каб. 106 за адресою: м. Київ, вул. Володимир-
ська, 33 (тел. 044-255-53-69) для вручення повідомлен-
ня про підозру, участі у допиті як підозрюваного, ого-
лошення про завершення досудового розслідування та 
отримання обвинувального акта і реєстру у кримінально-
му провадженні № 22015000000000405 за ч. 2 ст. 28, ч. 3  
ст. 109 КК України.

Гр. Горобець Борис Сергійович, 12.01.1988 
р.н., зареєстрований за адресою: Донецька об-
ласть, м. Єнакієво, вул. Вільямса, 30, кв.36 від-
повідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК Украї-
ни, Вам як підозрюваному необхідно з’явитися 
23.02.2017 року о 13:00 до першого слідчого 
відділу слідчого управління прокуратури Хар-
ківської області (м. Харків, вул. Б. Хмельницько-
го, 4, кабінет № 37, 057-732-66-76) для допиту 
як підозрюваного, ознайомлення з матеріалами 
досудового розслідування, відповідно до вимог 
ст. 290 КПК України та проведення інших про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні   
№ 42016221320000103 від 05.12.2016, за 
ознаками складу злочину передбаченого ч. 1  
ст. 258–3 КК України.

Гр. Бубнов Едуард В’ячеславович, 14.06.1970 
р.н.,  зареєстрований за адресою: м. Донецьк, 
вул. Челюскінцев, 53 відповідно до вимог  
ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам як підозрю-
ваному необхідно з’явитися  23.02.2017 ро-
ку о 14:00 до першого слідчого відділу слідчо-
го управління прокуратури Харківської облас-
ті (м. Харків, вул. Б. Хмельницького, 4, кабінет  
№ 37, тел. 057-732-66-76) для допиту як підо-
зрюваного, ознайомлення з матеріалами до-
судового розслідування, відповідно до вимог  
ст. 290 КПК України та проведення інших проце-
суальних дій у кримінальному провадженні  для 
участі у допиті у кримінальному провадженні  
№ 42016221320000104 від 05.12.2016, за 
ознаками складу злочину передбаченого ч. 1  
ст. 258–3 КК України.

Гр. Майорова Ірина Петрівна, 26.01.1977 
р.н., зареєстрована за адресою: м. Донецьк, 
вул. Горького, 61 відповідно до вимог ст. 
ст. 133, 135 КПК України, Вам як підозрю-
ваній необхідно з’явитися 23.02.2017 року о 
15:00 до першого слідчого відділу слідчого 
управління прокуратури Харківської облас-
ті (м. Харків, вул. Б. Хмельницького, 4, ка-
бінет № 37,   тел. 057-732-66-76) для допи-
ту як підозрюваній, ознайомлення з матері-
алами досудового розслідування, відповідно 
до вимог ст. 290 КПК України та проведен-
ня інших процесуальних дій у кримінально-
му провадженні № 42016221320000105 від 
05.12.2016, за ознаками складу злочину пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258–3 КК України.

Гр. Бражко Сергій Анатолійович, 07.05.1979 
р.н., зареєстрований за адресою: м. Донецьк, 
вул. Челюскінців, 53 відповідно до вимог  
ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам як підозрю-
ваному необхідно з’явитися 23.02.2017 ро-
ку о 16:00 до першого слідчого відділу слід-
чого управління прокуратури Харківської об-
ласті (м. Харків, вул. Б. Хмельницького, 4, ка-
бінет № 37, 057-732-66-76) для допиту як пі-
дозрюваного, ознайомлення з матеріалами до-
судового розслідування, відповідно до вимог  
ст. 290 КПК України та проведення інших про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 42016221320000107 від 05.12.2016, за 
ознаками складу злочину передбаченого ч. 1  
ст. 258–3 КК України.

Гр. Огнева Оксана Олександрівна, 
09.12.1984 р.н., зареєстрована за адресою: м. 
Донецьк, вул. Ізюмська, 32, кв. 7 відповідно до 
вимог ст. ст. 133, 135 КПК України Вам як під-
озрюваній необхідно з’явитися 23.02.2017 ро-
ку о 17:00 до першого слідчого відділу слідчо-
го управління прокуратури Харківської облас-
ті (м. Харків, вул. Б. Хмельницького, 4, кабі-
нет № 37, 057-732-66-76) для допиту як підоз-
рюваній, ознайомлення з матеріалами досу-
дового розслідування, відповідно до вимог ст. 
290 КПК України та проведення інших проце-
суальних дій у кримінальному провадженні                                                   
№ 42016221320000109 від 05.12.2016, за 
ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 
ст. 258–3 КК України.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Вишгородський районний суд Київської області повідомляє Селецького Володимира Олеговича, Селець
ку Ганну Миколаївну, Селецького Олександра Олеговича, Кудрявцева Бориса Васильовича, Українець На
талію Зіновіївну, Ясан Віталія Костянтиновича, Торгонського Ігоря Михайловича, Біндарєву Тамару Оттівну, 
Сіденко Світлану Олександрівну, Бедхароєва Гелані Магометовича, Юркіна Андрія Валерійовича, Шваб Ві
ктора Валентиновича, Яремчук Ірину Іванівну, Крилову Олену Костянтинівну, Торгонського Сергія Михай
ловича, Лебедєва Михайла Анатолійовича, Даневич Валентина Володимировича, Миненко Ніну Веніамінів
ну, Миненка Олександра Миколайовича, Климюк Сергія Яковича, Шевченко Ольгу Павлівну, Кобець Марію 
Вікторівну, Захарків Тараса Дмитровича, Скальчук Ірину Анатоліївну, Чухрай Сергія Олександровича, Фе
дорченко Тетяну Костянтинівну, Ельбом Олександра Михайловича, Польчак Олександра Сергійовича, Око
гриб Олену Іванівну, Бовсуновську Анину Михайлівну, Тимошенко Інну Юріївну, Зайченка Максима Сер
гійовича, Колісник Володимира Георгійовича, Гоша Оксану Іванівну, Мкртчян Артема Армнаковича, Кре
менскову Інну Сергіївну, Зайченко Катерину Сергіївну, Новоселецьку Тетяну Петрівну, Максимову Ольгу 
Миколаївну, Стецик Марину Миколаївну, Гапоненко Катерину Анатоліївну, Семенюк Оксану Василівну, Ти
мошенка Ігоря Анатолійовича, Сінічкіну Лану Володимирівну, Чістюхіна Олександра Олександровича, Про
дан Олену Юріївну, що вони викликаються в судове засідання як відповідачі по справі за позовом Новопе
трівської сільської ради Вишгородського району Київської області до Селецького Володимира Олеговича, 
Селецької Ганни Миколаївни, Селецького Олександра Олеговича, Кудрявцева Бориса Васильовича, Украї
нець Наталії Зіновіївни, Ясан Віталія Костянтиновича, Торгонського Ігоря Михайловича, Біндарєвої Тамари 
Оттівни, Сіденко Світлани Олександрівни, Бедхароєва Гелані Магометовича, Юркіна Андрія Валерійовича, 
Шваб Віктора Валентиновича, Яремчук Ірини Іванівни, Крилової Олени Костянтинівни, Торгонського Сер
гія Михайловича, Лебедєва Михайла Анатолійовича, Даневич Валентина Володимировича, Миненко Ніни 
Веніамінівни, Миненка Олександра Миколайовича, Климюк Сергія Яковича, Шевченко Ольги Павлівни, Ко
бець Марії Вікторівни, Захарків Тараса Дмитровича, Скальчук Ірина Анатоліївна, Чухрай Сергія Олександро
вича, Федорченко Тетяни Костянтинівни, Ельбом Олександра Михайловича, Польчак Олександра Сергійо
вича, Окогриб Олени Іванівни, Бовсуновської Анини Михайлівни, Тимошенко Інни Юріївни, Зайченка Мак
сима Сергійовича, Колісник Володимира Георгійовича, Гоша Оксани Іванівни, Мкртчян Артема Армнакови
ча, Кременскової Інни Сергіївни, Зайченко Катерини Сергіївни, Новоселецької Тетяни Петрівни, Максимо
вої Ольги Миколаївни, Стецик Марини Миколаївни, Гапоненко Катерини Анатоліївни, Семенюк Оксани Ва
силівни, Тимошенка Ігоря Анатолійовича, Сінічкіної Лани Володимирівни, Чістюхіна Олександра Олексан
дровича, Продан Олени Юріївни, Головного управління Держгеокадастру у Київській області, Державного 
реєстратора Старопетрівської сільської ради Вишгородського району Київської області НайдьонишевоїБу
ренок Юлії Петрівни. Головне територіальне управління юстиції у Київській області третя особа: Міністер
ство юстиції України про скасування свідоцтва про право власності та повернення майна з чужого незакон
ного володіння.

Судове засідання відбудеться 24 березня 2017 року о 1000 годині в залі суду за адресою м. Вишгород, 
вул. Кургузова, 7, каб.9. В разі неявки справа буде розглядатись у їх відсутність.

Суддя Л. Ф. Войнаренко

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області роз
глядає цивільну справу за позовом ПАТ «Державний Ощад
ний банк України» до Березуцької Галини Миколаївни, Мос
кальової Наталії Сергіївни, Серебрянської Юлії Вікторівни 
про стягнення заборгованості. У судове засідання, призначе
не на 13 годину 15 хвилин 2 березня 2017 року в приміщен
ні суду за адресою: 84100, м. Слов’янськ, вул. Доброволь
ського, буд. 2, викликаються відповідачі по справі: Березуць
ка Галина Миколаївна, яка зареєстрована за адресою: Доне
цька область, м. Горлівка, вул. П.Робсона, 13/12; Москальо
ва Наталія Сергіївна, яка зареєстрована за адресою: Доне
цька область, м. Горлівка, вул. Оленіна, 22/68; Серебрянська 
Юлія Вікторівна, яка зареєстрована за адресою: Донецька 
область, м. Горлівка, вул. Пушкінська, 42/17.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення що
до позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачі пови
нні повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута в їхню відсутність.

Суддя Мірошниченко Л. Є.

В провадженні Зарічного районного суду м. Су
ми знаходиться цивільна справа № 591/5/17, прова
дження № 2/591/874/17 за позовом Товариства з об
меженою відповідальністю «ОТП Факторинг Укра
їна» до Худякова Валентина Володимировича про 
стягнення заборгованості.

Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до 
ч. 9 ст. 74 ЦПК України, викликає до суду Худякова 
Валентина Володимировича, 11.02.1980 року наро
дження, останнє відоме місце проживання: м. Суми, 
пров. Громадянський, буд. 1 як відповідача по справі 
на 28 лютого 2017 року о 08.30 год.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Заріч
ного районного суду м. Суми за адресою: м. Суми, 
вул. Академічна. 13, зал 2 (каб. № 302), 3й поверх, 
головуючий суддя Шелєхова Г. В.

У разі неявки відповідача в судове засідання, спра
ва буде розглянута в його відсутність.

У провадженні Павлоградського міськрайонно
го суду Дніпропетровської області знаходиться ци
вільна справа № 185/8317/16ц за позовом Публіч
ного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Гри
бовської Наталії Іванівни, Грибовського Сергія Вікто
ровича про стягнення заборгованості.

Відповідачі: Грибовська Наталія Іванівна, Грибов
ський Сергій Вікторович викликаються в судове за
сідання на 11.15 год. 21 березня 2017 року в при
міщення Павлоградського міськрайонного суду Дні
пропетровської області: Дніпропетровська область, 
м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 135, кабінет  
№ 409. Резервна дата 27 березня 2017 року о 09.15 
год.

Після опублікування оголошення в пресі, відпові
дачі вважаються повідомленими про дату, час та міс
це розгляду справи. У разі неявки відповідачів спра
ву буде розглянуто за їхньої відсутності. 

Суддя М. М. Перекопський

Дарницький районний суд м. Києва викликає як відпові
дача Ковальчука Олександра Олександровича, останнє відо
ме місце проживання якого: м. Київ, вул. Бориспільська, 3А, 
кв. 301, у судове засідання, яке відбудеться 23 лютого 2017 
року об 11.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5А, 
каб. 124, для участі в судовому розгляді цивільної справи за 
позовом Моторного (транспортного) страхового бюро Укра
їни до Ковальчука Олександра Олександровича про відшко
дування в порядку регресу витрат, пов’язаних з виплатою 
страхового відшкодування.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач 

вважається повідомленим про день, час та місце розгляду 
справи і в разі неявки до суду справа може бути розгляну
та за його відсутністю.

Відповідач у випадку неявки в судове засідання 
зобов’язаний повідомити суд про поважність причини не
явки.

Суддя В. В. Даниленко

У провадженні Голованівського районного суду Кі
ровоградської області, смт Голованівськ, знаходить
ся цивільна справа № 386/1017/16ц (провадження 
№ 386/77/17) за позовом Публічного акціонерного 
товариства комерційний банк «Приватбанк» до Го
гулі Олександра Юрійовича про стягнення заборго
ваності.

Судовий розгляд справи призначено на 06 берез
ня 2017 року на 08 год. 00 хв. у Голованівському ра
йонному суді за адресою: смт Голованівськ, вул. Со
борна (Леніна), 18.

Суд викликає Гогулю Олександра Юрійовича у су
дове засідання як відповідача.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відпові
дача до суду та неповідомлення про причини неявки 
справа буде розглянута за наявними у справі доказа
ми з постановленням заочного рішення.

Суддя Гут Ю. О.

Жовтневий районний суд Миколаївської області 
повідомляє як відповідачку Кукурудзі (Дорошенко) 
Наталі Павлівні, останнє відоме зареєстроване міс
це проживання: с. МішковоПогорілове, вул. Інгуль
ська, 165, Вітовського (Жовтневого) району Микола
ївської області, про те, що 03 березня о 2017 року о 
10.00 годині відбудеться розгляд цивільної справи за 
позовом Публічного акціонерного товариства комер
ційний банк «АкцентБанк» до Кукурудзи (Дорошен
ко) Наталі Павлівни про стягнення заборгованості за 
кредитним договором, в сумі 22219,71 грн.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77,  
каб. 2.

У разі неявки відповідача без поважних причин у 
судове засідання або неповідомлення про причини 
неявки, справу буде розглянуто за відсутності відпо
відача.

Суддя А. А. Саукова

Великописарівський районний суд Сумської області ви
кликає Синявіна Сергія Сергійовича, 22 червня 1997 року на
родження, зареєстрованого по вул. Харківській, 2, кв. 10 в  
с. Воровське (Рідне) В. Писарівського району Сумської об
ласті, у судове засідання, яке відбудеться 02 березня 2017 
року о 14.00 в залі судових засідань суду (смт В. Писарівка, 
вул. Ярослава Мудрого, 12 Сумської області) як відповідача 
по цивільній справі № 575/1138/16ц за позовом Моторно
го (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ), пред
ставник позивача: Патрик Ганна Григорівна, до Синявіна Сер
гія Сергійовича про відшкодування в порядку регресу витрат, 
пов’язаних з виплатою страхового відшкодування.

Головуючий суддя по справі Савєльєва Алла Іванівна.
Явка відповідача в судове засідання обов’язкова.
У разі неявки відповідача в судове засідання без поваж

ної причини або неповідомлення про причини неявки, спра
ву буде розглянуто без його участі на підставі наявних мате
ріалів справи.

Суддя А. І. Савєльєва

Хмельницький міськрайонний суд Хмельниць
кої області повідомляє як відповідача Зубарєва Ан
дрія Олександровича, останнє відоме місце реє
страції: м. Хмельницький, вул. Проспект Миру, 80/1,  
кв. 84, про те, що судовий розгляд цивільної спра
ви за позовною заявою Моторного (транспортного) 
страхового бюро України до Зубарєва Андрія Олек
сандровича про відшкодування в порядку регресу 
витрат, пов’язаних з регламентною виплатою, відбу
деться 03 березня 2017 року о 09 год. 00 хв. за адре
сою: м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 117, каб. 
10, 1й пов.

У разі неявки відповідача, справа буде розгляну
та за його відсутності за наявними у справі доказами.

Суддя В. О. Мороз

У провадженні Павлоградського міськрайонного 
суду Дніпропетровської області знаходиться цивіль
на справа № 185/8313/16ц за позовом Публічного 
акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Мельни
чука Михайла Володимировича, Мулярової Юлії Рус
ланівни про стягнення заборгованості.

Відповідачі Мельничук Михайло Володимирович 
та Мулярова Юлія Русланівна викликаються у су
дове засідання на 11.30 год. 21 березня 2017 року у 
приміщенні міськрайонного суду Дніпропетровської 
області: Дніпропетровська область, м. Павлоград,  
вул. Дніпровська, буд. 135, кабінет № 409. Суддя  
Перекопський М. М. Резервна дата 27 березня 2017 
року о 09.00 год.

Після опублікування оголошення в пресі, відпові
дачі вважаються повідомленими про дату, час та міс
це розгляду справи. У разі неявки відповідачів спра
ву буде розглянуто за їх відсутності.

Вінницький міський суд Вінницької області ви
кликає як відповідача Шалигіна Миколу Дмитрови
ча, останнє відоме місце проживання: вул. Стрілець
ка 27/16, м. Вінниця в судове засідання, яке відбу
деться 03.03.2017 року о 09.15 год. за адресою:  
м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, зал № 36, по ци
вільній справі № 127/328/17 за позовом Публічного 
акціонерного товариства «Банк Форум» в особі: упо
вноваженої особи Фонду гарантування вкладів фі
зичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Форум» Лар
ченко Ірини Миколаївни до Шалигіна Миколи Дми
тровича, Шалигіної Людмили Авінірівни, третя особа 
без самостійних вимог на стороні відповідача: Лєбє
дєва Наталя Миколаївна про звернення стягнення на 
предмет іпотеки. В разі неявки судове засідання від
будеться без присутності відповідача.

Суддя О. О. Жмудь

В провадженні судді Бердянського міськрайон-
ного суду Дністрян О. М. знаходиться цивільна спра
ва за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Державний ощадний банк України» в особі філії До
нецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» про стяг
нення заборгованості: № 310/6914/16ц до Тищенко 
Наталі Михайлівни, Спиридонової Тетяни Миколаїв
ни, Воробйової Світлани Володимирівни.

Розгляд справи призначено на 27 лютого 2017 ро
ку на 09 год. 30 хв. в приміщенні Бердянського міськ
районного суду за адресою. Запорізька область,  
м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 307.

Суд викликає як відповідачів Тищенко Наталю Ми
хайлівну, Спиридонову Тетяну Миколаївну, Воробйо
ву Світлану Володимирівну.

У разі неявки відповідачів, справа буде розглянута 
за наявними в ній матеріалами.

Краматорський міський суд Донецької області 
(84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) роз
глядає цивільну справу за позовом Публічного акці
онерного товариства «Укрсоцбанк» до Голуб Олек
сія Миколайовича, Голуб Миколи Трохимовича про 
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Голуб Олексій Миколайович, 26 серпня 1978 ро
ку народження, Голуб Микола Трохимович, 31 трав
ня 1954 року народження, викликаються на 21 бе
резня 2017 року о 09.00 годині до суду, каб. № 8, для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запере
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття, 
відповідачі повинні повідомити суд про причини не
явки, інакше справа буде розглянута у їх відсутність.

Суддя Пікалова Н. М.

Кролевецький районний суд Сумської області від
повідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає Кутен
ка Артема Петровича, 24 січня 1991 року народжен
ня, уродженця м. Кролевець Сумської області, остан
нє відоме місце реєстрації: Сумська область, м. Кро
левець, вул. 8 Березня, буд. №34 як відповідача по 
справі №579/195/17ц, 2/579/139/17 за позовом Пу
блічного акціонерного товариства комерційний банк 
«ПриватБанк» до Кутенка Артема Петровича про 
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Справа призначена до розгляду на 12 квітня 2017 
року о 15 годині 00 хвилин у м. Кролевець Сумської 
області, вул. Франка, 13.

Суд пропонує Кутенку А. П. подати письмові пояс
нення та всі наявні докази по справі. У випадку не
явки відповідача в судове засідання, це оголошення 
вважається належним повідомленням і справа буде 
розглянута за відсутності Кутенка А. П.

Суддя О. В. Моргун 

У провадженні Павлоградського міськрайонного 
суду Дніпропетровської області знаходиться цивіль
на справа № 185/9253/16ц за позовом Публічного 
акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Юдіна Ан
дрія Сергійовича, Юдіної Любові Федорівни про стяг
нення заборгованості.

Відповідачі Юдін Андрій Сергійович, Юдіна Любов 
Федорівна викликаються у судове засідання на 11:45 
год. 21 березня 2017 року у приміщення Павлоград
ського міськрайонного суду Дніпропетровської об
ласті: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. 
Дніпровська, буд. 135, каб. №409. Суддя Перекоп-
ський М. М. Резервна дата — 27 березня 2017 року 
о 09:30 год. Після опублікування оголошення у пресі,  
відповідачі вважаються повідомленими про дату, час 
та місце розгляду справи. У разі неявки відповідачів 
справу буде розглянуто за їх відсутності.

Зарічний районний суд м. Суми відповідно до ч. 9  
ст. 74 ЦПК України викликає Гриценка Олега Петровича, 
19.03.1970 року народження, останнє відоме зареєстрова
не місце проживання: м. Суми, вул. Харківська, 44, кв. 235 
та Гриценко Наталію Іванівну, 22.04.1978 року народження, 
останнє відоме зареєстроване місце проживання: м. Шах
тарськ, вул. Курчатова, 15 Донецької області як відповідачів 
у цивільній справі за позовом Публічного акціонерного то
вариства «Державний ощадний банк України» в особі ТВБВ  
№ 10018/0145 філії — Сумське обласне управління AT 
«Ощадбанк» до Гриценка Олега Петровича, Гриценко Ната
лії Іванівни про стягнення заборгованості за кредитним до
говором, в судове засідання на 09 березня 2017 року на 09
00 годину за адресою: м. Суми, вул. Академічна, 13, кабінет 
№ 506, головуючий по справі суддя Кривцова Г. В.

До зазначеної дати відповідачам пропонується надати по
яснення або заперечення на позов та докази на їх підтвер
дження. У разі неявки відповідачів справа буде розглядатися 
у їх відсутність в заочному порядку.

МогилівПодільський міськрайонний суд Вінниць
кої області викликає у судове засідання як відповіда
ча Александрова Олександра Євгенійовича у цивіль
ній справі № 138/63/17 (провадження 2/138/227/17) 
за позовом Публічного акціонерного товариства ко
мерційного банку «ПриватБанк» до Александрова 
Олександра Євгенійовича про стягнення заборгова
ності за кредитним договором. 

Судове засідання призначено на 07 березня 2017 
року на 09 год. 30 хв. в залі судових засідань Мо
гилівПодільського міськрайонного суду Вінниць
кої області за адресою: 24000, Вінницька область,  
м. МогилівПодільський, вул. Сагайдачного, 1/30.

У разі неявки у судове засідання відповідача спра
ва буде розглядатись у його відсутність за наявними 
у справі доказами. Крім того, суд роз’яснює відпові
дачу його обов’язок повідомити суд про причини не
явки у судове засідання.                            

Суддя Т. Ю. Лисенко

Іллічівський міський суд Одеської області викли

кає Керечашвілі Степана Давідовича, 29.06.1949 

р.н., останнє відоме місце проживання: Одесь

ка область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36,  

кв. 344, як відповідача в судове засідання по справі 

№ 501/2496/16ц за позовом Моторного (транспорт

ного) страхового бюро України до Керечашвілі Сте

пана Давідовича про відшкодування шкоди, на 15.30 

год. 09.03.2017 р. за адресою: м. Чорноморськ, вул. 

Праці, 10, каб. 5, зал судових засідань №2.

Суд роз’яснює, що у разі неявки відповідача спра

ва буде розглянута у його відсутність.

Суддя Т. В. Ледньова

Коростенський міськрайонний суд Житомирської 
області (11500, Житомирська область, м. Корос
тень, вул. Сосновського, 38) відповідно до ст. 74 ч.9 
ЦПК України викликає в судове засідання по цивіль
ній справі:

№ 279/4708/16ц на 09.30 годину 29 березня 
2017 року як відповідача Скібчик Олену Іванівну, 
11.08.1985 року народження для розгляду справи за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Скібчик Олени Іва
нівни про стягнення заборгованості.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки відпо
відача справа буде розглянута за наявними матеріа
лами справи.

З опублікуванням оголошення про виклик відпо
відач вважається повідомленим про час і місце роз
гляду справи.

Суддя І. А. Моголівець

У провадженні Павлоградського міськрайонного су
ду Дніпропетровської області знаходиться цивільна справа  
№ 185/7362/ 16ц за позовом Публічного акціонерного то
вариства «Укрсоцбанк» до Руденка Дениса Олександрови
ча, Руденка Олександра Олександровича про стягнення за
боргованості.

Відповідачі Руденко Денис Олександрович, Руденко 
Олександр Олександрович викликаються у судове засідання 
на 11:20 год. 21 березня 2017 року у приміщенні Павлоград
ського міськрайонного суду Дніпропетровської області: Дні
пропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 
135, кабінет № 409. Суддя Перекопський М. М.

В разі неможливості з’явитися на зазначену вище дату  
резервною датою судового засідання є 27 березня 2017 ро
ку о 09:45 год.

Після опублікування оголошення в пресі відповідач вва
жається повідомленим про дату, час та місце розгляду спра
ви. У разі   неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх 
відсутності.

Сватівський районний суд Луганської облас
ті (92600, Луганська область, м. Сватово, пл. 50 ро
ків Перемоги, 34) розглядатиме цивільну справу 
за позовом ПАТ «Державний ощадний банк Укра
їни» в особі філії — Донецьке обласне управлін
ня AT «Ощадбанк» до фізичної особи про стягнен
ня заборгованості за кредитним договором. Відпові
дач по справі №426/17362/16ц — Вяткін Борис Ва
лерійович, остання відома адреса проживання: Лу
ганська обл., м. Луганськ, Ленінський район, вул. Ко
цюбинського, буд.27, кв.507, в судове засідання, яке 
призначене на 09 год. 00 хв. 10 березня 2017 року. 
Відповідачам пропонується надати свої заперечення 
проти позову та докази на їх підтвердження. У ви
падку неявки відповідачів в судове засідання та не
повідомлення суду про поважну причину неявки по
зов буде розглянутий за їх відсутності за наявними у 
справі доказами. 

Суддя Осіпенко Л. М.
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оголошення
Слов’янським міськрайонним судом Донецької облас-

ті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дається цивільна справа за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» 
до Осики Володимира Івановича про стягнення заборгова-
ності.

Відповідач по справі: Осика Володимир Іванович, 
02.03.1959 року народження, останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, Слов’янський район, с. Андріївка, 
вул. Жовтнева, 192, викликається на 13 годину 30 хвилин 1 
березня 2017 року до Слов’янського міськрайонного суду в 
зал № 5 для участі в судовому засіданні.

У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити 
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у 
його відсутність.

Суддя М. В. Лаптєв

Приморський районний суд міста Одеси повідо-
мляє, що 31 березня 2017 р. о 14 годині 00 хвилин 
у залі засідань № 221 в приміщенні суду за адресою: 
місто Одеса, вул. Балківська, 33, відбудеться слухан-
ня справи за позовом Киреєва Олександра Владис-
лавовича до Киреєвої Людмили Валеріївни про ро-
зірвання шлюбу.

В судове засідання на вищевказаний час викли-
кається відповідачка Киреєва Людмила Валеріївна. 
В разі неявки в судове засідання позов може бути 
розглянутий за її відсутністю та на підставі наявних 
у справі доказів.

Суддя Л. М. Чернявська

Глухівський міськрайонний суд Сумської області викли-
кає Мірошниченка Сергія Валерійовича, який зареєстрова-
ний за адресою: Сумська область, м. Глухів, вул. Дорошен-
ків, 21, у судове засідання на 09 годину 00 хвилин 3 берез-
ня 2017 року як відповідача у справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційний банк «Приват-
Банк» до Мірошниченка Сергія Валерійовича про стягнення 
заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться в залі № 8 приміщення 
Глухівського міськрайонного суду Сумської області.

У разі неявки справа буде розглядатися у відсутності від-
повідача.

Суддя Мазур С. А.

Шевченківський районний суд м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А (каб. 310) ви-
кликає на 28.03.2017 року о 10 год. 30 хв. Hayмову 
Людмилу Володимирівну як відповідачку по спра-
ві за позовом Наумова Миколи Олександровича до 
Наумової Людмили Володимирівни про розірвання 
шлюбу.

Відповідачка викликається в судове засідання, у 
разі неявки справа розглядатиметься в її відсутність.

Суддя Савицький О. А.

Бердянським міськрайонним судом, що знахо-
диться за адресою: вул. Консульська, 64, м. Бер-
дянськ, 6 березня 2017 року о 08.45 годині бу-
де проведено судове засідання у цивільній спра-
ві №310/485/17 за позовом Публічного акціонерно-
го товариства «Державний ощадний банк України» в 
особі філії Донецьке обласне управління AT «Ощад-
банк» до Івардави Георгія Мурмановича про стягнен-
ня заборгованості за кредитом.

Суд викликає Івардаву Георгія Мурмановича, як 
відповідача. Явка відповідача до суду обов’язкова. У 
разі неявки відповідача в судове засідання воно буде 
проведене за наявними матеріалами.

Суддя О. М. Вірченко

Краснолиманським міським судом Донецької облас-
ті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядаєть-
ся цивільна справа за позовом Кредитної спілки «Схід» до 
Богатирьової Аліни Іванівни, Іванової Олени Костянтинівни, 
Середи Галини Іванівни про стягнення додатково виниклої 
процентної заборгованості.

Відповідачка Середа Галина Іванівна викликається до 
каб. № 18 суду на 23 лютого 2017 року о 09 годині 00 хви-
лин, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У разі неявки відповідачки, справа бу-
де розглянута в її відсутність за наявними доказами.

Суддя Бікезіна О. В.

Ленінський районний суд м. Миколаєва викли-
кає як відповідачку: Антонову Ілону Олександрівну, 
останнє відоме місце проживання: пр. Центральний, 
77, кв. 7, м. Миколаїв, по справі за позовом Балаба-
нової Любові Миколаївни до Антонової Ілони Олек-
сандрівни, Хряпіної Лідії Костянтинівни про стягнен-
ня боргу.

Слухання справи відбудеться 02.03.2017р. о 12.00 
год. за адресою: вул. Миколаївська, 17, м. Миколаїв, 
зал судових засідань № 14.

В разі неявки в судове засідання справу буде роз-
глянуто за вашої відсутності.

Суддя Тихонова Н. С.

Солом’янський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що розгляд цивільної справи за позовом Мо-
розюк Тетяни Миколаївни до Морозюка Василя Ми-
колайовича про поділ майна подружжя, відбудеться 
20 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв. у приміщенні су-
ду (03113, м. Київ, вул. Шутова, 1, каб. 24) під голо-
вуванням судді Кізюн Л.І.

У судове засідання викликається відповідач: Мо-
розюк Василь Миколайович.

В разі неявки, справу буде розглянуто у вашу від-
сутність.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, 
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу за позовом Радченка Юрія Олеговича до Голенка Анато-
лія Павловича, Часовоярської міської ради про визнання права 
власності на земельну ділянку.

Відповідач по справі: Голенко Анатолій Павлович, останнє 
місце проживання за адресою: м. Часів Яр Донецької області, 
вул. Гвардійська, буд. 33-а, викликається до суду (м. Бахмут, 
Донецька область, вул. Миру, 5, каб. 304), на 01.03.2017 р. о 09 
год. 30 хв., для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен 
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде роз-
глянута у його відсутність.

Суддя І. В. Решетняк

Бердянським міськрайонним судом, що знаходиться за 
адресою: вул. Консульська, 64, м Бердянськ, 06 березня 
2017 року о 09.00 годині буде проведено судове засідан-
ня у цивільній справі № 310/492/17 за позовом Публічного 
акціонерного товариства «Державний ощадний банк Укра-
їни» в особі філії Донецьке обласне управління AT «Ощад-
банк» до Плетньова Андрія Юрійовича про стягнення за-
боргованості за кредитом.

Суд викликає Плетньова Андрія Юрійовича як відпові-
дача.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі неявки 
відповідача в судове засідання судове засідання буде про-
ведене за наявними матеріалами.

Суддя О.М. Вірченко

Бахмацький районний суд Чернігівської області викли-
кає в судове засідання Пирога Івана Івановича, який є від-
повідачем у справі за позовом Пирога Олександра Івано-
вича, Реп’ях Ольги Іванівни до Пирога Івана Івановича про 
визнання особи такою, що втратила право користування 
житлом. Судове засідання відбудеться 7 березня 2017 ро-
ку о 10 год. 30 хв. у приміщенні Бахмацького районного су-
ду Чернігівської області за адресою: вул. Соборності, 42,  
м. Бахмач Чернігівської області. Головуючий по справі суд-
дя Пархоменко П.І.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач 
вважається повідомленим про день, час та місце розгля-
ду справи і у випадку неявки до суду справа може бути роз-
глянута за його відсутності.

Баранівський районний суд Житомирської обл. (м. Ба-
ранівка, вул. Першотравнева, 30 Житомирської обл.) на 08 
годин 10 хвилин 28.02.2017 р. викликає в судове засідання 
як відповідача Цимбалюка Віктора Сергійовича, 09.10.1976 
р.н., уродженець м. Баранівка Житомирської обл., місце 
реєстрації та проживання не відоме, по цивільній справі  
№ 273/1433/16-ц за заявою ПАТ «Універсал Банк» про ви-
дачу дубліката виконавчого листа.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач 
вважається повідомленим про час та місце розгляду спра-
ви. У разі неявки відповідача у судове засідання справа бу-
де розглянута за наявними матеріалами.

Суддя О.П. Михалюк

Старобільський районний суд Луганської області викли-
кає Пахомова Олександра Віталійовича, який мешкає: Лу-
ганська область, м. Антрацит, вул. Кальницької, 7/100, Ко-
валенко Світлану Юріївну, яка мешкає: Луганська область, 
м. Антрацит, вул. Челюскіна, 17 як відповідачів у судове за-
сідання по цивільній справі № 431/42/17-ц провадження  
№ 2/431/246/17 за позовом ПАТ «Державний ощадний банк 
України» до Пахомова О.В., Коваленко С.Ю. про стягнення 
заборгованості за кредитним договором, що відбудеться 
02 березня 2017 р. о 08.00 год. в приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38а. У 
разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме 
справу без вашої участі па підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України.

Суддя І.В. Кудрявцев

Саратський районний суд Одеської області (68200, смт 
Сарата Одеської області, вул. Крістіана Вернера, 105, каб. 1) 
викликає в судове засідання на 16 березня 2017 року на 09 
годину 00 хвилин, Фрунзе Михайла Михайловича, зареє-
строваного в с. Новоселівка, вулиця Першотравнева, № 20, 
Саратського району, Одеської області як відповідача у ци-
вільній справі за позовом Публічного акціонерного товари-
ства Комерційний банк «Приват Банк» до Фрунзе Михай-
ла Михайловича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

В разі неявки та невиконання обов’язку повідомити суд 
про причину неявки справу буде вирішено без вашої участі 
за наявними у справі доказами.

Суддя Бучацька А.І.

Добровеличківський районний суд Кіровоград-
ської області викликає Акініна Дмитра Владисла-
вовича в судове засідання як відповідача у цивіль-
ній справі за позовом Акініної Катерини Миколаїв-
ни до Акініна Дмитра Владиславовича про розірван-
ня шлюбу, яке призначене до слухання на 09 берез-
ня 2017 року о 13 годині 00 хвилин в приміщенні До-
бровеличківського районного суду Кіровоградської 
області за адресою: смт Добровеличківка, вул. Цен-
тральна, 119, зал судових засідань № 2.

У разі неявки, справа буде розглянута за відсут-
ності відповідача за наявними в ній матеріалами.

Суддя Майстер І.П.

Таращанський районний суд Київської області по-
відомляє громадянина Курганського Дмитра Сер-
гійовича, останнє відоме місце проживання яко-
го: м. Луганськ, вул. Цупова, 4-А, к. 1.2 (гуртожи-
ток), що він викликається в судове засідання як від-
повідач по справі за позовом Курганської Катерини 
В’ячеславівни до Курганського Дмитра Сергійовича 
про розірвання шлюбу. Судове засідання відбудеть-
ся 24.02.2017 року о 09 годині 00 хвилин в залі су-
ду за адресою: м. Тараща вул. Сікевича Володира, 75 
Київської області. В разі неявки справа буде розгля-
нута за вашої відсутності.

Суддя М.Г. Бойко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну спра-
ву за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Скрипника Олексан-
дра Антоновича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Відповідач по справі Скрипник Олександр Антонович, що 
проживає за адресою: Донецька область, м. Бунге, пров. Ли-
пецький, 33Б, викликається до суду на 28.02.2017 р. на 09.00 
год. за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 210 для учас-
ті у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він 
повинен повідомити суд про причину неявки, інакше спра-
ва буде розглянута в його відсутність.

Суддя Н.З. Полтавець

Літинський районний суд Вінницької області ви-
кликає як відповідача Нікітчука Романа Володими-
ровича в смт Літин, вул. Героїв Чорнобиля, 30, каб. 
№ 3 для участі в розгляді справи за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» до Нікітчука Романа Володимировича 
про стягнення заборгованості на 10.03.2017 року на 
10.00 годину.

У разі неявки Нікітчука Р.В. справу буде розгляну-
то на підставі наявних доказів.

Суддя Білик Н.В.

Романенко Наталія Миколаївна, останнє відоме 
місцезнаходження якої: с. Шишківці Городоцького 
району Хмельницької області, викликається до Го-
родоцького районного суду Хмельницької області 
(Хмельницька область, м. Городок, вул. Шевченка, 
48) як відповідачка на 15 год. 00 хв. 02 березня 2017 
року по цивільній справі за позовом Рапацького Ва-
дима Миколайовича до Романенко Наталії Миколаїв-
ни про стягнення боргу за договором позики.

У разі неявки відповідачки в судове засідання 
справа буде розглянута на підставі тих доказів, які є 
у матеріалах справи.

Суддя Сакенов Ю.К.

Літинський районний суд Вінницької області ви-
кликає як відповідача Такаєва Рамзана Саід-Уса-
мовича в смт Літин, вул. Героїв Чорнобиля, 30, каб.  
№ 3 для участі в розгляді справи за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» до Такаєва Рамзана Саід-Усамовича 
про стягнення заборгованості на 10.03.2017 року на 
10.30 годину.

У разі неявки Такаєва Рамзана Саід-Усамовича 
справу буде розглянуто на підставі наявних доказів.

Суддя Білик Н.В.

Броварський міськрайонний суд Київської облас-
ті викликає у судове засідання, яке відбудеться 02 
березня 2017 року о 17.10 годині в приміщенні Бро-
варського міськрайонного суду Київської області за 
адресою: 07400, м. Бровари, Грушевського, 2, Цвіт-
кову Оксану Анатоліївну (останнє відоме місце реє-
страції: Київська обл., м. Бровари, вул. Грушевсько-
го, буд. 3, кв. 7) як відповідачку по цивільній справі 
№ 361/7301/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» 
до Цвіткової Оксани Анатоліївни про стягнення за-
боргованості.

Суддя Василишин В.О.

Бердянським міськрайонним судом, що знаходиться за 
адресою: вул. Консульська, 64, м. Бердянськ, 06 березня 
2017 року о 08.30 годині буде проведено судове засідан-
ня у цивільній справі № 310/496/17 за позовом Публічного 
акціонерного товариства «Державний ощадний банк Укра-
їни» в особі філії Донецьке обласне управління АТ «Ощад-
банк» до Олейника Анатолія Івановича про стягнення за-
боргованості за кредитом.

Суд викликає Олейника Анатолія Івановича як відпові-
дача.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі неявки 
відповідача в судове засідання судове засідання буде про-
ведене за наявними матеріалами.

Суддя О.М. Вірченко

Публічне акціонерне товариство 

«МАРФІН БАНК» 

оголошує тендер 

на постачання картриджів Xerox  

у 2017-2018 рр.

Умови проведення тендера розміщені 

на сайті www.marfinbank.ua

Добровеличківський районний суд Кіровоградської об-
ласті викликає Бабакішієва Мурада Інтигам-Огли в судове 
засідання як відповідача у цивільній справі за позовом пу-
блічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИ-
ВАТБАНК» до Бабакішієва Мурада Інтигам-Огли про стяг-
нення заборгованості по кредитному договору, яке призна-
чене до слухання на 08 годину 30 хвилин 13 березня 2017 
року в приміщенні Добровеличківського районного суду Кі-
ровоградської області за адресою: смт. Добровеличківка, 
вул. Центральна, 119, зал судових засідань №4. У разі неяв-
ки, справа буде розглянута за відсутності відповідача за на-
явними в ній матеріалами.

Суддя  Цоток В.В.

Макарівський районний суд Київської області викликає 
за адресою: смт Макарів, вул. Димитрія Ростовського, б.35, 
на 28.02.2017 року на 15.30 годину відповідачів Ніколає-
ва Олександра Вячеславовича та Лещенко Валентину Фе-
дорівну по цивільній справі 370/3281/15-ц за позовом Афа-
насьєва Валентина Федоровича до Макарівської районної 
державної адміністрації, Управління Держкомзему в Мака-
рівському районі; Тимошенко Наталії Василівни, Ліснічен-
ко Галини Василівни, Ніколаєва Олександра Вячеславови-
ча, Лещенко Валентини Федорівни про усунення перешкод 
у здійсненні права власності.

У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута 
за відсутності вказаних осіб.

Суддя Н.Б.Мазка

Роменський міськрайонний суд Сумської області по-
відомляє Гончаренка Олександра Григоровича про те, що 
28 лютого 2017 року о 08 год. 30 хв. у приміщенні Ромен-
ського міськрайонного суду Сумської області за адресою:  
м. Ромни Сумської області, вул. Соборна, 12 буде слухатися 
в судовому засіданні цивільна справа за позовом Публічно-
го акціонерного товариства КБ «Приватбанк» до Гончарен-
ка Олександра Григоровича про стягнення заборгованості.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач  
Гончаренко Олександр Григорович вважається повідомле-
ним про час і місце розгляду справи і у випадку його неяв-
ки справа підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя О. О. Євлах

В провадженні Сватівського районного суду Луганської 
області перебуває цивільна справа за позовом ПАТ «Аль-
фа Банк» до Жернового В’ячеслава Валентиновича про 
стягнення заборгованості. Сватівський районний суд Лу-
ганської області викликає Жернового В. В. в судове засі-
дання 15 березня 2017 року о 10-00 для розгляду цивіль-
ної справи за позовом ПАТ «Альфа Банк» до Жернового 
В’ячеслава Валентиновича про стягнення заборгованості, 
яке відбудеться за адресою: м. Сватове, пл. 50 років Пере-
моги, 34. Відповідачу пропонується свої заперечення проти 
позову та докази їх підтвердження. У випадку неявки відпо-
відача в судове засідання та неповідомлення суду про при-
чини неявки позов буде розглянутий за його відсутністю за 
наявними в матеріалах справи доказами.

Суддя В. О. Половинка

Старобільський районний суд Луганської об-
ласті викликає Олефір Олександра Анатолійови-
ча, який мешкає: Луганська область, м. Антрацит, 
вул. Калініна, 12/7, як відповідача у судове засідан-
ня по цивільній справі №431/17/17-ц провадження 
№2/431/231/17 за позовом ПАТ «Державний ощад-
ний банк України» до Олефір О. А. про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, що відбудеть-
ся 02 березня 2017 р. о 08-15 год. в приміщенні суду 
за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. 
Миру, 38-«а». У разі неявки на вказане судове засі-
дання, суд розглядатиме справу без Вашої участі на 
підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. В. Кудрявцев

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) роз-
глядається цивільна справа №236/291/17 за позовом 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінан-
сова компанія «Довіра та Гарантія» до Вдовичевої 
Світлани Іванівни про звернення стягнення.

Відповідач Вдовичева Світлана Іванівна виклика-
ється до каб. №12 суду на 27 лютого 2017 року на 
15 годину 00 хвилин для участі у розгляді справи по 
суті.

Голова суду І. В. Саржевська

Старобільський районний суд Луганської області 
викликає Олейніка Віктора Васильовича, який меш-
кає: Луганська область, м. Антрацит, вул. Миру, 25/2, 
як відповідача, у судове засідання по цивільній спра-
ві №431/64/17-ц провадження №2/431/259/17 за по-
зовом ПАТ «Ідея Банк» до Олейніка В. В. про звер-
нення стягнення на предмет застави, що відбудеть-
ся 02 березня 2017 р. о 08.45 год. в приміщенні суду 
за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. 
Миру, 38 «а». У разі неявки у судове засідання, суд 
розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ч. 4 
ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. В. Кудрявцев

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
в судове засідання Семенову Надію Олексіївну як 
відповідачку по цивільній справі за позовом Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг 
Україна» до Семенової Надії Олексіївни про звернен-
ня стягнення на майно, яке відбудеться 02.03.2017 о 
08.30 год. за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 
4 й поверх, каб. 408. Явка до суду є обов’язковою. У 
разі неявки справа буде розглядатися за наявними у 
справі доказами.

Суддя Піхур О. В.

Старобільський районний суд Луганської області викли-
кає у судові засідання з розгляду цивільних справ як борж-
ника:

за позовом ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та Гаран-
тія» про видачу дубліката виконавчого листа як боржника:

— Росіка Володимира Володимировича, який мешкає 
за адресою: 94600, Луганська область, м. Антрацит, вул. 
Старокам’яна, буд.10, кв.1.

Розгляд справи відбудеться 22 лютого 2017 р. о 08 год. 
55 хв., в приміщенні суду за адресою: Луганська область,  
м. Старобільськ, вул. Миру, 38.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розгляда-
тиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Укра-
їни.

Суддя В. Ю. Колядов

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

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 19 ЛЮТОГО

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська 0  -5 +1  +6 Черкаська 0  -5 +1  +6
Житомирська +1  -4 +2  +7 Кіровоградська +1  -4 +1  +6
Чернігівська +1  -4 -1  +4 Полтавська +1  -4 0  +5
Сумська +1  -4 -1  +4 Дніпропетровська +1  -4 0  +5
Закарпатська -2  -7 +4  +9 Одеська +1  -4 +4  +9
Рівненська +1  -4 +1  +6 Миколаївська +1  -4 +4  +9
Львівська 0  -5 +3  +8 Херсонська +1  -4 +3  +8
Івано-Франківська -2  -7 +3  +8 Запорізька 0  -5 +2  +7
Волинська +1  -4 +1  +6 Харківська +1  -4 0  +5
Хмельницька -2  -7 +1  +6 Донецька -1  -6 +1  +6
Чернівецька -2  -7 +3  +8 Луганська -2  -7 +1  +6
Тернопільська -1  -6 +1  +6 Крим +2  -3 +4  +9
Вінницька +1  -4 +1  +6 Київ -1  -3 +1  +3
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Не за Чеховим,  
та зловмисник

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

СВЯТА ПРОСТОТА. Не впевнений, що житель одного із сіл 
Катеринопільського району на Черкащині, якого затримала по-
ліція, колись читав оповідання Чехова. Однак вчинив саме так, 
як описує письменник в оповіданні «Зловмисник». Чеховський 
герой просто відкрутив гайку, якою залізничні рейки кріплять-
ся до шпал, щоб використати її як грузило на риболовлі. Він зо-
всім не думав про те, що може спричинити велику аварію на 
залізниці. 

Наш сучасний герой так само, не роздумуючи, поцупив ме-
талеві конструкції з автомобільного мосту в рідному селі, чим 
завдав збитків на суму понад 30 тисяч гривень. За протиправ-
ні дії він може потрапити за ґрати на три роки. 

Місцеві поліцейські після одержання повідомлення про кра-
діжку частин автомобільного мосту довго не зволікали й виру-
шили на пошуки зловмисника. Слідчо-оперативна група поча-
ла пошукові дії з опрацювання  місцевих пунктів приймання ме-
талобрухту. Поліцейські як у воду дивилися. В одному із при-
ймальних пунктів сусіднього села впали в очі розшукувані де-
талі. Як повідомила приймальниця, ці елементи конструкції їй 
приніс житель сусіднього села. Оскільки ж у селі люди всіх зна-
ють, то й знайти його не стало великою проблемою. 

Заставши 22-річного молодика зненацька, правоохорон-
ці швидко почули й зізнання у скоєній крадіжці. Крадій пояс-
нив, що деталі були «погано прикріплені», отож він їх і поцу-
пив. Швиденько здав на металобрухт, за що одержав 40 гри-
вень. Очевидно, підвела горезвісна звичка хапати все, що «по-
гано прикріплене». 

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за 
частиною 1 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу Украї-
ни. Крадієві загрожує строк до 3 років позбавлення волі.

Новоархангельський районний суд Кіровоградської області викликає Пилипа-
сенка Олександра Геннадійовича, останнє місце проживання якого не відоме, як 
відповідача у судове засідання у цивільній справі № 394/837/16-ц за позовом Пи-
липасенко Тетяни Олегівни до Пилипасенка Олександра Геннадійовича про ро-
зірвання шлюбу, що відбудеться 21 лютого 2017 року о 10 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

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

АКЦІЯ. Майже 100 курсан-
тів і студентів  Національно-
го університету цивільного 
захисту України здали кров 
для бійців АТО, які лікують-
ся у Харківському військово-
му шпиталі. Як розповів голо-

ва студентської ради універ-
ситету курсант 4-го курсу фа-
культету техногенно-екологіч-
ної безпеки Арсеній  Дядчен-
ко, в акції взяли участь  фа-
культети цивільного захисту, 
оперативно-рятувальних сил, 
соціально-психологічного, по-
жежної безпеки і техногенно-
екологічної безпеки. 

«Специфіка нашої май-
бутньої професії — допома-
гати людям щодня і щоми-
ті. Ми не могли залишитись 
осторонь благодійної акції 
«Тиждень донорства»,  яку 
започаткувала  молодіжна 
рада Харкова, і не поділити-
ся своєю кров’ю з тими, хто 
мужньо боронить нашу дер-

жаву», — зазначив Арсеній 
Дядченко.

За його словами, більшість 
юнаків і дівчат стали донора-
ми вперше. Спочатку вони за-
повнили анкету в реєстрату-
рі Центру переливання крові, 
потім пройшли експрес-ана-
ліз у спеціальній лабораторії 
та підготовку до здачі крові. 

Майбутні рятувальники стали донорами

Олена ОСОБОВА, 
«Урядовий кур’єр»

КОРИСНІ НАВИЧКИ.  Як-
що  діти сидять тихо, це не 
означає, що  вони роблять 
шкоду. Може, вони просто 
зайняті важливою й цікавою 
справою. Саме так тихо, од-
нак  дуже захопливо було на 
майстер-класі зі  стринг-арту. 
Хлопчики й дівчатка плели 
павутинки з ниток і створю-
вали яскраві картинки в но-
вій для себе техніці. Хтось ка-
зав, що це важче, ніж споді-

ваєшся, та дітлашні сподо-
бався і процес, і результат —  
яскраві слоники  із сердечка-
ми. «Один з учасників май-
стер-класу настільки захо-
пився, що непомітно перетво-
рив свого слоника на носоро-
га», — розповідає координа-
тор Сєверодонецького офісу 
«Схід-SOS» Марія Гуляєва.

А напередодні, кілька тижня-
ми раніше, тут відбулося занят-
тя дитячої групи психологічно-
го клубу «Чудеса на піску». Ді-
ти ознайомилися з різними ма-
теріалами для створення кар-

тин: кольоровим і кінетичним 
піском, манкою. Вправлялися 
в малюванні пальцями, долоня-
ми, кулачками. 

Заняття починаються з ви-
конання найпростіших ма-
люнків, таких як геометрич-
ні фігури, дерева, будинки, 
потім переходять до складні-
ших — пейзажів наземного і 
підводного світу. Кульмінаці-
єю зустрічі стало створення 
власної чарівної країни. Для 
цього діти використали не ли-
ше різні природні матеріали, а 
й іграшки. У кожного вийшла 

неповторна країна, яку насе-
ляли найнесподіваніші жите-
лі: злі та добрі чаклуни, тва-
рини, загадкові монстрики.

Психолог Дарія Владикіна 
зазначає, що робота з піском 
і манкою дала дітям не тільки 
змогу зменшити стрес і вну-
трішню напругу, а й подару-
вала величезну кількість по-
зитивних емоцій і відчуттів.

Наступними вихідними 
співробітники Сєверодонець-
кого офісу «Схід-SOS» запро-
сили погратися з піском до-
рослих. 

У Сєверодонецькому «Схід-SOS» вчать 
творити дива з ниток і піску

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

Після зимової перерви 
підопічні Паулу Фон-

секи перемогли в першо-
му офіційному матчі  іс-
панську «Сельту» з най-
більшого галісійського міс-
та Віґо.  Тренер гірників 
випустив бойовий склад, 
не вистачало лише Тара-
са Степаненка, який від-
бував дискваліфікацію (за-
мість нього в опорній зоні 
вийшов Максим Малишев). 
Також несподівано у стар-
товому складі  вийшов го-
ловний трансферний тро-
фей донеччан цього міжсе-
зоння Густаво Бланко-Ле-
щук, який замінив травмо-
ваного Феррейру.  Ще до 
гри новий форвард пома-
ранчевих заявляв, що  до-
бре обізнаний зі стилем іс-
панських команд, і наголо-
шував, що важливо не по-
ступитися «Сельті» на її 
полі. 

Утім, перший гострий 
момент глядачі побачили 
лише на 16-й хвилині. Га-
лісійці  Гвідетті та Бонгон-
да розіграли класну стін-
ку, але останній з убивчої 
позиції вже у штрафно-
му пробив вище від воріт 
П’ятова.

«Шахтар»  відповів ли-
ше через 10 хвилин, од-
нак результативно: грав-
ці «Сельти» обрізалися під 
час штрафного, після чого 
гірники змогли вийти у го-
стру контратаку. На фініші 
атаки Марлос вийшов сам 

на сам на ворота суперни-
ка, але влучив у захисни-
ка, який в останній момент 
підставився під удар. Пер-
шим на добиванні опинив-
ся Бланко-Лещук, який 
увігнав м’яч у порожні во-
рота іспанського клубу, 
забивши свій перший гол 
за «Шахтар» в офіційних 
матчах. 

Як з’ясувалося у звіт-
ній зустрічі, і останній, хоч 
після відкриття рахунку 
«Шахтар» активізувався. 
Зокрема, вихід сам на сам 
ледь  не реалізував Фред, 
цього разу голкіпер «Сель-
ти» загрозу нейтралізував. 
А іспанці  відповіли двома 

неточними ударами Васса 
та Ронкальї. 

По перерві «Шахтар», 
вочевидь, вирішив грати за 
рахунком, використовуючи 
контратаки. «Сельта» ло-
гічно взялася відіграватися, 
та  попереду в команди з Ві-
ґо нічого не виходило. Гос-
подарі поля дуже довго ви-
ходили з оборони в атаку. А 
П’ятов і захисники відігра-
ли дуже добре, не давши 
суперникові зрівняти ра-
хунок. «Шахтар» на контр-
атаках також мав кілька на-
півмоментів, та в  результа-
ті довів справу до логічно-
го завершення, здобувши 
важливу перемогу на виїз-

ді, зазначає офіційний сайт 
ФФУ.

Головний тренер націо-
нальної футбольної збірної 
України Андрій Шевчен-
ко,  коментуючи перемогу 
«Шахтаря» над «Сельтою», 
зазначив, що гірники дося-
гли непоганого результату, 
проте у матчі-відповіді їм не 
можна розслаблятися.  

«Як для команди, що по-
над два місяці не проводи-
ла офіційних матчів, я б на-
звав результат «Шахта-
ря» навіть дуже хорошим. 
Зустрічалися з непростим 
суперником, який у пла-
ні ігрової практики нині на 
ходу. Поле було важке, та 
гірники добре підготували-
ся і у фізичному плані ви-
тримали всю гру. Великих 
перебоїв у готовності я не 
помітив. Зате була хороша 
організація оборони і ком-
пактність. 

У другому таймі, звіс-
но, хотілося побачити біль-
ше контратак, але для пер-
шої гри, вважаю, і так непо-
гано. Утім, у матчі-відпові-
ді розслаблятися, звісно, не 
можна. Потрібно готуватися 
до такої самої важкої гри», 
— переконаний наставник 
української збірної.

Матч-відповідь відбу-
деться 23 лютого у Харкові.

Весняний Віґомінімум 
ЄВРОКУБКИ. У першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи «Шахтар»  
здобув три очки завдяки єдиному голу Бланко-Лещука

 ТАБЛО «УК»
Ліга Європи. Плей-оф.  

1/16 фіналу

Сельта — Шахтар — 0:1
Гол: Бланко-Лещук (26)

Густаво (№ 99) дуже швидко влився в колектив
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