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ДОКумеНТи

Постанова Кабінету Міністрів
України «Про затвердження
формули розподілу освітньої
субвенції між місцевими
бюджетами»

ЦИФРА ДНЯ

Бійців лікуватимуть 
на японському обладнанні 

ПІДТРИМКА. Медичне обладнання вартістю близько 600 ти-
сяч доларів передав Надзвичайний та Повноважний посол Япо-
нії в Україні Шігекі Сумі Військово-медичному клінічному
центру, розташованому у Вінниці. Допомогу передано від япон-
ського уряду у вигляді сертифікатів — на надсучасний 80-зрі-
зовий комп’ютерний томограф вартістю 530 тисяч доларів і
п’ять ендоскопічних систем вартістю 130 тисяч доларів. 

Заступник міністра оборони Олег Шевчук висловив переко-
нання, що обладнання дасть змогу надавати якіснішу допомогу
бійцям, пораненим у зоні АТО, й цивільним громадянам: «Ми
поглиблюємо співпрацю з країнами — членами НАТО, співпра-
цю з громадсько-волонтерськими організаціями, спрямовану на
поліпшення забезпечення військовослужбовців».

Окрім Вінниці, повідомляє УНІАН, системи ендоскопічних до-
сліджень буде поставлено до аналогічних центрів Харкова, Киє-
ва, Одеси, Львова, де лікарі пройшли навчання та підготовку
для роботи на новому обладнанні.

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО: «Зараз 
є підстави говорити 

про відновлення 
економіки й можливості 

розпочинати перехід 
від тактики виживання 

до стратегії 
розвитку». 

Президент про подолання негативних тенденцій 
і трансформацію реформ у поліпшення рівня 
життя громадян
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ДОРОЖНІЙ КОНТРОЛЬ

На Донеччині триває
ямковий ремонт автошляхів
із використанням продукції
власних асфальтобетонних
заводів 

Сховати гроші 
не вдасться

ЕКСКЛЮЗИВ. В інтерв’ю «УК» голова Нацагентства з питань
виявлення, розшуку та управління активами, одержаними
від корупційних та інших злочинів, Антон Янчук розповів, 
чим займатиметься новий орган

22 700
ОСББ уже організовано в Україні. 

З них 35% зареєстровано впродовж
минулого року  

Тому що життя найважливіше
МИЛОСЕРДЯ. Лікарі шпиталю у Сєверодонецьку рятують бійців і допомагають 
цивільному населенню

Олена ОСОБОВА,  
«Урядовий кур’єр»

Молодший лейтенант хірург
Сергій Ніщенко з Вінниці, як і

більшість персоналу 59-го військо-
вого мобільного шпиталю, з почат-

ку року оселився у Сєверодонець-
ку. І як для більшості його колег,
практикою для молодого лікаря
став свого часу Майдан у Києві, а
потім — участь в антитерористич-
ній операції. Він недавно закінчив
навчання у виші, а магістерську

роботу написав уже у Сєверодо-
нецьку. Дивилася на цього юнака і
розуміла, що йому довелося швид-
ко подорослішати, рятуючи людей
на війні. Тому перше, про що запи-
тала: чи не розгубився, коли дове-
лося допомагати пораненим?

«Щиро кажучи, коли дістався в
зону АТО, почувався трохи не-
звично. Щойно заїхали на терито-
рію Донецької області, одразу
потрапили під обстріл «Градів»,
— згадує Сергій Ніщенко. —
Спершу поховалися. Увечері до

нас приїхали бійці із «Правого
сектору». Познайомилися, випи-
ли кави. Наступного дня ці хлопці
потрапили під обстріл, і їх-
ніх поранених до нас при-
везли у вкрай важкому
стані. 4
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Повістка про виклик
Підозрювана Губарєва Катерина Юріївна, 05.07.1983 р.н., відповід-

но до вимог ст. ст. 42, 133, 135 КПК України викликається о 10 год. 00 
хв. 27, 28 та 29 березня 2017 року до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ 
України Філіпова C.M. у каб. 306 за адресою: м. Київ, вул. Володимир-
ська, буд. 33, (тел. 044-255-51-62) для проведення слідчих та проце-
суальних дій у кримінальному провадженні № 22014000000000242 від 
21.07.2014 за ч. 1 ст. 258-3 та ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Білоус Марину Олексан-
дрівну, як обвинувачену на 14 год. 00 хв. 24.03.2017 року у справі за обвину-
ваченням Білоус Марини Олександрівни, 23.03.1979 року народження, у вчи-
ненні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 111 
KK України (в редакції Закону України № 1183-VII від 08.04.2014 «Про вне-
сення змін до Кримінального кодексу України») за адресою: м. Київ, вул. О. 
Кошиця, 5, каб. 105.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за від-
сутності обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Суддя М.Г. Сазонова

Старобільський районний суд Луганської області викликає відповідача по 
цивільній справі за провадж. 2/431/128/17: Скуратова Миколу Миколайови-
ча, який мешкає за адресою: Луганська область, м. Антрацит, вул. Леніна, 89, 
у судове засідання по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного 
товариства комерційний банк «Правекс-Банк» до Скуратова Миколи Мико-
лайовича про стягнення заборгованості за договором кредиту.

Судове засідання відбудеться 24 березня 2017 року о 09 годині 00 хвилин 
у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Ми-
ру, 38-а, судова зала №4. У разі неявки на вказане судове засідання, суд роз-
глядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В.О. Озеров
24 жовтня 2016 року Добропільським міськрайонним судом Доне-

цької області було ухвалено заочне рішення по цивільній справі за по-
зовом Сіланової Ірини Володимирівни до Живила Олександра Васильо-
вича про розірвання шлюбу, відповідно до якого позовні вимоги було 
задоволено в повному обсязі. Заочне рішення може бути переглянуте 
судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача у порядку, 
встановленому ЦПК України.

Суддя В.В. Корнєєва

Уманський міськрайонний суд Черкаської області викликає в судове за-
сідання Макарцову (зміна прізвища на «Джиджула») Оксану Миколаївну, 
18.07.1979 року народження, яка проживала за адресою: вул. Молодіжна, 
13, с. Ст.Бабани Уманського району Черкаської області, на розгляд цивільної 
справи за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Макарцової (зміна прізвища на 
«Джиджула») Оксани Миколаївни про стягнення заборгованості. Судове за-
сідання відбудеться 24 березня 2017 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Уман-
ського міськрайонного суду за адресою: м. Умань, вул. Садова, 5.

У разі неявки відповідачки справа буде розглянута без її участі за наявни-
ми в ній матеріалами.

Суддя Коваль А.Б.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Ли-
ман, вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна справа за позовом 
Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» 
до Гнелицької Любові Василівни про стягнення заборгованості.

Відповідачка Гнелицька Любов Василівна викликається до каб. № 16 
суду на 24 березня 2017 року о 10 годині 10 хвилин для участі у розгля-
ді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та 
докази. У разі неявки відповідачки, справа буде розглянута в її відсут-
ність за наявними доказами.

Суддя Шаньшина М.В.

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської області ви-
кликає Дмитренка Богдана Олександровича (останнє відоме місце про-
живання: Полтавська область, м. Кременчук, вул. 50 років СРСР, буд. 
11, кв. 17) як відповідача в судове засідання в цивільній справі за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Дмитренка Богдана Олександровича про 
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 24 березня 2017 року о 10 годині 00 
хвилин у приміщенні суду за адресою: Полтавська область, м. Кремен-
чук, вул. Троїцька (Красіна), 37/49.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки відповідача справу буде роз-
глянуто за його відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судо-
ве засідання.

Суддя Дядечко І.І.

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської області ви-
кликає Кулик Олену Сергіївну (останнє відоме місце проживання: Пол-
тавська область, м. Кременчук, вул. Г. Манагарова, буд. 1, кв. 268) як 
відповідачку в судове засідання в цивільній справі за позовом ПАТ КБ 
«ПриватБанк» до Кулик Олени Сергіївни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 23 березня 2017 року об 11 годині 00 
хвилин у приміщенні суду за адресою: Полтавська область, м. Кремен-
чук, вул. Троїцька (Красіна), 37/49.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки відповідачки справу буде 
розглянуто за її відсутності.

Відповідачка зобов’язана повідомити суд про причини неявки в су-
дове засідання.

Суддя Дядечко І.І.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що за адре-

сою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17 в залі судових засідань № 40, 27 
березня 2017 року о 14.30 год., відбудуться судові засідання у кримі-
нальному провадженні за обвинуваченням Ніколаєнка Олега Микола-
йовича, 30 липня 1972 року народження, у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 1 ст.111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвинувачення: обвину-
вачений Ніколаєнко Олег Миколайович та захисник Берегович Оксана 
Олександрівна.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості 
з’явитися до суду, просимо повідомити про причини неможливості при-
буття в судове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Каленя-
ка Р.А., суддів Овсюка Є.М., Курбатової І.Л.

Старобільський районий суд Луганської області викликає відповідача по 
цивільній справі за провадж. № 2/431/235/17 Федоренко Ніна Іванівна, яка 
мешкає за адресою: Луганська область, Антрацитівський район, с. Щотове, 
вул. Перемоги, 29, третю особу: Шишмана Павла Петровича який мешкає за 
адресою: Донецька область, Володарський район, с. Кирилівка, вул. Кіро-
ва, 111, у судове засідання по цивільній справі за позовом Моторного (тран-
спортного) страхового бюро України (МТСБУ) до Федоренко Ніни Іванівни, 
третя особа: Шишман Павло Петрович про відшкодування в порядку регре-
су витрат, пов’язаних з виплатою страхового відшкодування.

Судове засідання відбудеться 24 березня 2017 року о 08 годині 30 хви-
лин в приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. 
Миру, 38а, судова зала № 4.

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

Суддя В.О. Озеров

Суддя Херсонського міського суду І.О. Хайда-
рова повідомляє про слухання цивільної справи 
за позовною заявою Борисенка Геннадія Олек-
сандровича до Григор’євої Катерини Василівни, 
третя особа - Херсонська товарна біржа «Ізу-
мруд», Зайцев Сергій Ігорович, про визнання до-
говору куплі-продажу недійсним, яке відбудеть-
ся 30.03.2017 року об 11.30 за адресою: м. Хер-
сон, вул. Маяковського, 6/29, каб. 807, та викли-
кає до суду відповідача Григор’єву Катерину Ва-
силівну. 

У разі неявки на судове засідання справа буде 
розглядатися за Вашої відсутності.

Суддя І.О. Хайдарова

Харківський районний суд Харківської облас-
ті викликає Мамут Тамару Петрівну на судове за-
сідання 24.03.2017 р. о 10.00 по справі за позо-
вом Мамута Ігоря Юнусовича  до Мамут Тамари 
Петрівни про визнання особи такою, яка втрати-
ла право користування житловим приміщенням. 

У разі неявки відповідача на судове засідання, 
неповідомлення про поважність причин  неявки 
та ненадання заяви про розгляд справи за його 
відсутності, справу буде розглянуто у порядку 
заочного розгляду.  

Суддя Т.В. Бобко

Рожнятівський районний суд Івано-Франківської об-
ласті викликає Кизима Івана Васильовича, як відповіда-
ча у справі за позовом Кизима Ніни Василівни до Кизи-
ма Івана Васильовича про стягнення аліментів на утри-
мання дитини, яке відбудеться о 9 год. 00 хв. 24 берез-
ня 2017 року в приміщенні Рожнятівського районного 
суду за адресою: смт Рожнятів, вул. Шкільна, 15. Остан-
нє відоме місцезнаходження відповідача: с. Ілемня, вул. 
Дружби, 17 Рожнятівського району Івано-Франківської 
обл.

Місцезнаходження відповідача на даний час невідо-
ме. Згідно з ч. 2 ст. 77 ЦПК України сторони зобов’язані 
повідомляти суд про причини неявки в судове засідан-
ня.

Суддя І.В. Максимів

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 березня 2017 р. № 166-р 
Київ

Про скасування деяких наказів міністерств  
та інших центральних органів виконавчої влади 

1. Скасувати накази міністерств та інших центральних органів виконавчої влади як та-
кі, що втратили актуальність та встановлюють регуляторні бар’єри, згідно з додатком.

2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади вжити заходів до 
запобігання незаконній практиці надіслання до виконання нормативно-правових актів, 
що не пройшли державну реєстрацію, а також методичних рекомендацій та листів, якими 
встановлюються правові норми.

3. Це розпорядження набирає чинності через два місяці з дня його опублікування.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Додаток  
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 10 березня 2017 р. № 166-р
ПЕРЕЛІК 

наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади,  
що скасовуються як такі, що втратили актуальність та встановлюють регуляторні бар’єри

1. Накази Міністерства аграрної політики:
від 5 серпня 2003 р. № 262;
від 28 серпня 2007 р. № 624;
від 12 вересня 2007 р. № 655;
від 13 жовтня 2008 р. № 661.
2. Накази Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населен-

ня від наслідків Чорнобильської катастрофи:
від 23 вересня 2003 р. № 355;
від 21 жовтня 2004 р. № 130;
від 2 квітня 2004 р. № 151;
від 2 квітня 2004 р. № 152;
від 17 січня 2005 р. № 30;
від 6 грудня 2005 р. № 376;
від 15 травня 2006 р. № 288;
від 19 червня 2006 р. № 377;
від 27 грудня 2006 р. № 841;
від 29 березня 2007 р. № 191;
від 2 липня 2007 р. № 460;
від 18 травня 2009 р. № 338;
від 20 травня 2009 р. № 347;
від 11 жовтня 2010 р. № 888.
3. Накази Міністерства надзвичайних ситуацій:
від 21 березня 2012 р. № 621;
від 8 жовтня 2012 р. № 1243.
4. Накази Міністерства транспорту:
від 22 червня 2000 р. № 338;
від 30 серпня 2002 р. № 612.
5. Накази Міністерства екології та природних ресурсів:
від 15 травня 2000 р. № 27;
від 24 грудня 2001 р. № 485;
від 2 жовтня 2012 р. № 483.
6. Накази Міністерства економічного розвитку і торгівлі:
від 26 грудня 2011 р. № 419;
від 12 січня 2012 р. № 28;

від 4 листопада 2013 р. № 1291.
7. Накази Міністерства внутрішніх справ:
від 11 вересня 2014 р. № 934;
від 11 вересня 2014 р. № 935.
8. Накази Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики:
від 3 квітня 1998 р. № 69;
від 9 червня 1998 р. № 124;
від 19 лютого 2002 р. №  37.
9. Накази Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства 

аграрної політики:
від 4 грудня 2002 р. № 70;
від 2 лютого 2005 р. № 9;
від 10 березня 2005 р. № 21;
від 28 березня 2005 р. № 27;
від 27 вересня 2005 р. № 84.
10. Накази Державного комітету з нагляду за охороною праці:
від 23 липня 1996 р. № 125;
від 8 грудня 2003 р. № 232;
від 6 грудня 2004 р. № 270.
11. Накази Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва:
від 18 жовтня 2000 р. № 52;
від 6 квітня 2004 р. № 39;
від 28 грудня 2004 р. № 148;
від 18 квітня 2006 р. № 39;
від 22 вересня 2006 р. № 82;
від 9 листопада 2006 р. № 101;
від 10 квітня 2007 р. № 47;
від 1 серпня 2008 р. № 100;
від 26 серпня 2010 р. № 274;
від 12 листопада 2010 р. № 354.
12. Накази Державного комітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничо-

го нагляду:
від 12 березня 2007 р. № 41;
від 18 червня 2007 р. № 132;
від 31 грудня 2008 р. № 308.
13. Порядок Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Міністерства інвестицій і 

будівництва від 18 вересня 1992 р. № 10-08/20-44/53/ 9/411-12.
14. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної 

безпеки від 26 жовтня 1995 р. № 116.
15. Наказ Міністерства транспорту, Міністерства фінансів, Міністерства з питань над-

звичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської ката-
строфи та Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю від 30 грудня 1998 р. 
№ 553/273/400/93.

16. Наказ Міністерства економіки від 21 травня 2001 р. № 107.
17. Наказ Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту 

населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства регіонального 
розвитку та будівництва від 21 грудня 2009 р. № 868/613.

18. Наказ Міністерства транспорту та зв’язку, Міністерства з питань надзвичайних си-
туацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 16 ве-
ресня 2010 р. № 672/787.

19. Накази Міністерства аграрної політики та продовольства від 14 червня 2016 р. 
№ 200.

20. Наказ Державного агропромислового комітету Української РСР від 11 квітня 
1986 р. № 139.

21. Наказ Державного комітету по водному господарству від 1 жовтня 1999 р. № 151.
22. Наказ Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 7 

грудня 2001 р. № 99.
23. Наказ Державного комітету з питань житлово-комунального господарства від 5 ве-

ресня 2003 р. № 146.

24. Наказ Державного комітету ветеринарної медицини від 6 квітня 2011 р. № 122.
25. Наказ Державної ветеринарної та фітосанітарної служби від 27 березня 2013 р. 

№ 137.
26. Наказ Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки від 2 січня 

2013 р. № 2.
27. Наказ Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту спо-

живачів від 6 червня 2016 р. № 130.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 16 березня 2017 р. № 176-р 

Київ

Про звільнення Канцурака В. В. з посади заступника 
Міністра екології та природних ресурсів України

Звільнити Канцурака Віктора Васильовича з посади заступника Міністра екології та 
природних ресурсів України у зв’язку з переходом на іншу роботу.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 16 березня 2017 р. № 177-р 

Київ

Про звільнення Вискуба О. А. з посади заступника  
Голови Державного агентства  

з питань електронного урядування України 
Звільнити Вискуба Олексія Анатолійовича з посади заступника Голови Державного 

агентства з питань електронного урядування України у зв’язку з переходом на іншу ро-
боту.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 16 березня 2017 р. № 178-р 

Київ

Про призначення Вискуба О. А. першим заступником  
Голови Державного агентства  

з питань електронного урядування України 
Призначити Вискуба Олексія Анатолійовича першим заступником Голови Державно-

го агентства з питань електронного урядування України з дати початку фактичного вико-
нання ним посадових обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до за-
конодавства. 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 16 березня 2017 р. № 179-р 

Київ

Про призначення Канцурака В. В. заступником Голови 
Державної екологічної інспекції України  

Призначити Канцурака Віктора Васильовича заступником Голови Державної еко-
логічної інспекції України з дати початку фактичного виконання ним посадових 
обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства, вста-
новивши випробування строком на три місяці. 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Каховський міськрайонний суд Херсонської об-
ласті у зв’язку з розглядом цивільної справи № 
658/4105/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до 
Манзевити Світлани Вікторівни про стягнення забор-
гованості, викликає як відповідачку Манзевиту Світ-
лану Вікторівну в судове засідання, яке відбудеться 
21 березня 2017 р. о 09.00 год.

Адреса суду: 74800, Херсонська область, м. Кахов-
ка, вул. Мелітопольська 172.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки у судо-
ве засідання відповідачки розгляд справи відбудеть-
ся за її відсутності.

Суддя О.В. Рахімова

Каховський міськрайонний суд Херсонської об-
ласті у зв’язку з розглядом цивільної справи № 
658/4035/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до 
Марченко Анатолія Миколайовича про стягнення за-
боргованості, викликає відповідача Марченка Анато-
лія Миколайовича в судове засідання, яке відбудеть-
ся 21 березня 2017 р. о 09.00 год.

Адреса суду: 74800, Херсонська область, м. Кахов-
ка, вул. Мелітопольська 172.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки у судо-
ве засідання відповідача розгляд справи відбудеться 
за його відсутності.

Суддя О.В. Рахімова

Каховський міськрайонний суд Херсонської об-
ласті у зв’язку з розглядом цивільної справи № 
658/4101/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до 
Шаповал Віктора Володимировича про стягнення за-
боргованості, викликає відповідача Шаповал Віктора 
Володимировича в судове засідання, яке відбудеться 
21 березня 2017 р. о 09.00 год.

Адреса суду: 74800, Херсонська область, м. Кахов-
ка, вул. Мелітопольська 172.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки у судо-
ве засідання відповідача розгляд справи відбудеться 
за його відсутності.

Суддя О.В. Рахімова

Ленінський районний суд м. Харкова викликає в 
судове засідання як відповідача Агамурадова Ораз-
мурата по цивільній справі за позовом Приватного 
акціонерного товариства «Страхова компанія «АХА 
«Страхування» до Агамурадова Оразмурата про 
стягнення в порядку регресу, що відбудеться в при-
міщенні суду (м. Харків, вул. Полтавський шлях, 20, 
каб. 9) 24.03.2017 року о 09.10 год.

У разі неявки відповідача Агамурадова Оразмура-
та судове засідання буде проведено за його відсут-
ності.

Суддя В.Г. Пашнєв
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Білокуракинський районний суд Луганської області викликає відповідачів 
за позовами ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Акцентбанк», про стягнення забор-
гованості, у судові засідання, які відбудуться: 

24.03.2017 р.  (резервне судове засідання — 27.03.2017 р.)
Шипуліна Наталія Вікторівна об 11.00 (останнє відоме місце реєстрації:  

м. Луганськ, 1-й Печерський проїзд, буд.31), справа № 409/203/17-ц
Черкасов Роман Вiкторович об 11.30 (останнє відоме місце реєстрації:   

м. Луганськ, кв. Мирний, буд. 13, кв. 167), справа №409/202/17-ц
29.03.2017 р. (резервне судове засідання  - 31.03.2017 р.)
Бузунов Андрій Владимирович о 9.00 (останнє відоме місце реєстрації:  

м. Луганськ, кв. Лєнінского Комсомола, буд.7-б, кв.8), справа № 409/324/17-ц
Пацинський Павло Юрійович о 9.20 (останнє відоме місце реєстрації:  

м. Луганськ, кв. Лєнінского Комсомола, буд. 2б, кв. 10), справа № 409/317/17-ц
Пресман Олександр Олегович о 9.40 (останнє відоме місце реєстрації:  

м. Луганськ, кв. Степовий, буд. 13, кв. 76), справа № 409/316/17-ц
Іванова Олександра Анатоліївна о 10.00  (останнє відоме місце реєстрації: 

м. Луганськ, вул. Леніна, буд. 164), справа № 409/328/17
Пилипчук Сергій Олександрович о 10.40 (останнє відоме місце реєстрації:  

Луганська, обл., Лутугинський р-н, с. Фабричне, вул. Новобудівна, буд. 13), 
справа № 409/322/17

Махіня Володимир  Олександрович  об  11.20  (останнє відоме місце ре-
єстрації: м. Луганськ, вул. 1-го Травня, буд. 9а), справа № 409/327/17

Кострицька Оксана Сергіївна  об 11.40 (останнє відоме місце реєстрації:  
м. Луганськ, кв. Стєпной, буд. 2, кв. 96), справа № 409/313/17

Журавльова Лариса Михайлівна о 10.20 (останнє відоме місце реєстрації:  
м. Луганськ, вул. Краснознамьонная, буд. 104), справа № 409/320/17

Балашова Тетяна Олександрівна об 11.00  (останнє відоме місце реєстрації:  
м. Луганськ, кв. Лєнінского Комсомола, буд. 4а, кв. 110), справа № 409/331/17

04.04.2017 р. (резервне судове засідання  - 06.04.2017 р.)
Куцевол Світлана Олексіївна о 9.00 (останнє відоме місце реєстрації:  

м. Луганськ, вул. Марлєновская, буд. 33), справа № 409/306/17
Суддя О. Г. Третяк

У разі неявки відповідача  у призначений час або неповідомлення про 
причини неявки справу буде розглянуто за його  відсутності за наявними до-
казами на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідачі по справах вважають-
ся належним чином повідомленими про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 

Громадянин ПРОКОП’ЄВ Микола Вікторович, зареєстрований за 
адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Куцуруб, вул. 
Пирогова, 12, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 138, 139, 140, 
297-5 КПК України, у зв’язку із здійсненням спеціального досудового 
розслідування викликається слідчим слідчого відділу Управління СБ 
України в Миколаївській області Станковим С. П.

   Прокоп’єв М. В. викликається в якості підозрюваного на 27 берез-
ня 2017 р. о 09 год. 00 хв., на 28 березня 2017 р. о 09 год. 00 хв., на 29 
березня 2017 р. о 09 год. 00 хв., 30 березня 2017 р. о 09 год. 00 хв. до 
вказаної посадової особи, за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, б. 40, 
т.р. (0512) 490-531, з метою вручення йому повідомлення про підозру 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-3 КК 
України, для допиту в якості підозрюваного, повідомлення про завер-
шення досудового розслідування, надання доступу до матеріалів кри-
мінального провадження та виконання вимог ст.ст. 290, 293 КПК Укра-
їни у кримінальному провадженні № 22015150000000024 за ч.1 ст.258-
3 КК України.

Прокоп’єву М. В. нагадується про обов’язок заздалегідь повідомити 
слідчого за телефонами 0512 49-05-02, 0512 49-04-06, 0512 37-43-95 
чи іншим шляхом про неможливість з’явлення.    

Текст відповідних статей КПК України щодо неприбуття за викликом.   
Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судо-

вого рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні 

лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу 

внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у 

зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасо-
во залишити цей заклад;

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або 
серйозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення осо-

би на виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивіль-

ний відповідач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюєть-
ся провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку ви-
кликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про 
виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без 
поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на 
нього накладається грошове стягнення у розмірі:

{Абзац перший частини першої статті 139 із змінами, внесеними згід-
но із Законом № 314-VII від 23.05.2013}

від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати - у випадку не-
прибуття на виклик слідчого, прокурора;

від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати - у випадку непри-
буття на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підо-
зрюваного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідаль-
ність, встановлену законом.

{Частину четверту статті 139 виключено на підставі Закону № 767-
VII від 23.02.2014}

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий ви-
клик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини 
більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення йо-
го у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здій-
снення спеціального досудового розслідування чи спеціального судо-
вого провадження.

{Статтю 139 доповнено частиною п’ятою згідно із Законом № 1689-
VII від 07.10.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 119-VIII 
від 15.01.2015}

Стаття 140. Привід
1. Привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він 

застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, 
до місця її виклику в зазначений в ухвалі час.

2. Рішення про здійснення приводу приймається: під час досудово-
го розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, прокуро-
ра або з власної ініціативи, а під час судового провадження - судом за 
клопотанням сторони кримінального провадження, потерпілого, пред-
ставника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, або 
з власної ініціативи. Рішення про здійснення приводу приймається у 
формі ухвали.

{Частина друга статті 140 із змінами, внесеними згідно із Законом  
№ 314-VII від 23.05.2013}

3. Привід може бути застосований до підозрюваного, обвинувачено-
го або свідка. Привід свідка не може бути застосований до неповноліт-
ньої особи, вагітної жінки, інвалідів першої або другої груп, особи, яка 
одноосібно виховує дітей віком до шести років або дітей-інвалідів, а та-
кож осіб, які згідно із цим Кодексом не можуть бути допитані як свідки. 
Привід співробітника кадрового складу розвідувального органу України 
під час виконання ним своїх службових обов’язків здійснюється тільки 
в присутності офіційних представників цього органу.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, 
викликає Кирилюка Романа Миколайовича, як відповідача в судове за-
сідання по цивільній справі № 426/560/17 за позовом Кирилюк Надії 
Миколаївни до Кирилюка Романа Миколайовича про розірвання шлю-
бу, що відбудеться 27 березня 2017 року о 13.00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Сватівський районний суд Луганської області викликає Гюрову Тетя-
ну Степанівну, як відповідачку в цивільній справі № 426/17346/16-ц за 
позовом Гюрова Володимира Миколайовича до Гюрової Тетяни Степа-
нівни про розірвання шлюбу в судове засідання, яке відбудеться 27 бе-
резня 2017 року о 09.00 год. у приміщенні суду за адресою: Луганська 
обл., м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд проведе розгляд 
справи без участі відповідачки.

Суддя C. M. Скрипник

Сватівський районний суд Луганської області викликає Лєбєдєву 
Наталію Вікторівну, як відповідачку в цивільній справі № 426/1202/17 
за позовом Лєбєдєва Олександра Миколайовича до Лєбєдєвої Наталії 
Вікторівни про розірвання шлюбу в судове засідання, яке відбудеться 
29 березня 2017 року о 09.00 год. у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська обл., м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд проведе розгляд 
справи без участі відповідачки.

Суддя C. M. Скрипник

Сватівський районний суд Луганської області викликає Онопрієнко Ніну 
Володимирівну, як відповідачку в цивільній справі № 426/1572/17 за позо-
вом ТОВ «Українська факторингова компанія» до Онопрієнко Ніни Володи-
мирівни про стягнення заборгованості за кредитом в судове засідання, яке 
відбудеться 27 березня 2017 року о 10.30 год. у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська обл., м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд проведе розгляд справи 
без участі відповідачки.

Суддя С. М. Скрипник

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засі-
дання відповідача по справі № 409/1140/16-ц за позовом Колпачової Тетяни Ми-
колаївни до Колпачова Дениса Павловича про стягнення аліментів.

Судове засідання відбудеться 27.03.2017 року о 13.30 год. (резервна дата на 
10.04.2017 року о 13.30 год.) у залі суду за адресою: Луганська область, смт Бі-
локуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідач Колпачов Денис Павлович, останнє відоме місце ре-
єстрації: м. Луганськ, кв-л Героїв Сталінграда, буд. 1, кв. 134.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності за 
наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Біловодський районний суд Луганської області викликає в судове засі-
дання обвинувачену в кримінальному провадженні № 22016130000000169, 
внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2016 року за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 27.03.2017 року о 10.00 год. Ба-
сову Єсенію Сергіївну, 16.11.1975 р.н., останнє відоме зареєстроване міс-
це проживання (перебування): Луганська обл., м. Красний Луч, вул. Пиро-
гова, 5.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30. У ра-
зі неявки справу буде розглянуто без вашої участі на підставі глави 8 ЦПК 
України.

Суддя Г. В. Булгакова

Повістка про виклик обвинуваченого  
до суду

Вінницький міський суд Вінницької облас-
ті повідомляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. 
Грушевського 17 в залі судових засідань № 40, 
27 березня 2017 року о 09.30 год., відбудуться 
судові засідання у кримінальному провадженні 
за обвинуваченням Антоновича Анатолія Ана-
толійовича, 28 березня 1972 року народження, 
у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторо-
на обвинувачення: обвинувачений Антонович 
Анатолій Анатолійович та захисник Берегович 
Оксана Олександрівна.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В 
разі неможливості з’явитися до суду, просимо 
повідомити про причини неможливості при-
буття в судове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі го-
ловуючого судді Каленяка Р. А., суддів Овсюка 
Є. М., Курбатової І. Л.

В провадженні СУ ГУНП в Донецькій області знахо-
дяться матеріали кримінального провадження внесе-
ного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
№ 42016050000000405 від 19.05.2016 р. за ознака-
ми кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

04.01.2017 по вказаному кримінальному прова-
дженні складено та погоджено повідомлення про  
підозру Морозову Василю Володимировичу, 
07.10.1966 року народження за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5  
ст. 191 КК України.

У зв’язку з цим, Морозов Василь Володимирович, 
07.10.1966 року народження, який зареєстрований та 
мешкає за адресою: м. Донецьк, вул. Краснофлот-
ська, 88а/10 викликається 25.03.2017 р. о 10.00 годи-
ні до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Донецькій 
області підполковника поліції Овсяннікова Олексія 
Валентиновича за адресою: 84122, Донецька область,  
м. Слов’янськ, вул. Університетська, буд. 30, каб. № 30 
для допиту в якості підозрюваного по вказаному кри-
мінальному провадженню.

В провадженні СУ ГУНП в Донецькій облас-
ті знаходяться матеріали кримінального прова-
дження внесеного до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань за № 42016050000000405 від 
19.05.2016 р. за ознаками кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15,  
ч. 5 ст. 191 КК України.

04.01.2017 по вказаному кримінальному про-
вадженні складено та погоджено повідомлен-
ня про підозру Новікову Максиму Вікторовичу, 
07.05.1984 року народження за ч. 1 ст. 366, ч. 2  
ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

У зв’язку з цим, Новіков Максим Вікторович, 
07.05.1984 року народження, який зареєстрова-
ний та мешкає за адресою: м. Донецьк, вул. Чай-
кіної, 12/52 викликається 25.03.2017 р. о 12.00 го-
дині до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в До-
нецькій області підполковника поліції Овсяннікова 
Олексія Валентиновича за адресою: 84122, Доне-
цька область, м. Слов’янськ, вул. Університетська, 
буд. 30, каб. № 30 для допиту в якості підозрюва-
ного по вказаному кримінальному провадженню.

Сватівський районний суд Луганської області викликає Пасака Сер-
гія Олександровича, як відповідача у цивільній справі № 426/1614/17 
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Пасака Сергія Олександровича 
про стягнення заборгованості в судове засідання, яке відбудеться 27 
березня 2017 року о 10.00 год. у приміщенні суду за адресою: Луган-
ська обл., м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд проведе розгляд 
справи без участі відповідача.

Суддя С. М. Скрипник

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як від-
повідача Кулдіп Раджа у судове засідання з розгляду цивільної спра-
ви за позовом Кузьмічової Кароліни Олександрівни про позбавлення 
батьківських прав, яке відбудеться 27.03.2017 року о 15 годині 00 хви-
лин у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане судове 
засідання суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 
ЦПК України.

Суддя Д. Б. Баронін

Оголошення про проведення спеціалізованого аукціону з продажу скрапленого газу для потреб населення №29(202)-2 на базі ПрАТ «УМВБ»
28.03.2017 р. о 12-00 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» відбудеться спеціалізований аукціон  

з продажу скрапленого газу для потреб населення №29(202)-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, 

одиниць

Стартова 
ціна  

за 1 тонну 
(без ПДВ), 

грн.

Стартова 
ціна  

за 1 тон-
ну (з ПДВ), 

грн.

Cтартова 
вартість  
одного  

лоту, грн  
(з ПДВ)

Загаль-
ний обсяг, 

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 
квітня 2017 р. Термін відвантаження кві-

тень 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 квітня 2017 р. Термін  
відвантаження квітень 2017 р.

3 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 20 26 6 158,23 7 389,88 147 797,60 520 3 842 737,60

автотранспортом: EXW  -  Качанівське в-во  
Качанівського ГПЗ(Інкотермс - 2010).   

Обсяги виробництва квітня 2017 р. Термін  
відвантаження квітень 2017 р.

4 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 20 27 6 158,23 7 389,88 147 797,60 540 3 990 535,20

автотранспортом: EXW  -  Глинсько-Розб. 
в-во. Качанівського ГПЗ (Інкотермс - 2010).   
Обсяги виробництва квітня 2017р. Термін  

відвантаження квітень 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 квітня 2017 р. Термін  
відвантаження квітень 2017 р.

Загальний обсяг, тонн: 1 665
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 12 304 150,20

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 в 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 організації 
та проведення спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення на ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа», ознайомитись з яким можна на 
офіційному веб-сайті біржі: www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 27.03.2017 р., за адресою: м.Київ, вул.Межигірська, 1. Довідки за телефоном:  
(044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00.

Прилуцький міськрайонний суд повідомляє, що су-
дове засідання за позовом Публічного акціонерно-
го товариства «Дельта Банк», представник позивача 
Тафіїв Василь Федорович, до Царенка Юрія Володи-
мировича про стягнення заборгованості за кредитним 
договором, призначено на 27 березня 2017 року на 08 
годину 30 хвилин та буде проведено в приміщенні су-
ду за адресою: Чернігівська область, м. Прилуки, вул. 
Котляревського, 62, 2 поверх, кабінет № 17 під голо-
вуванням судді Короткої А. О. Для участі у справі як 
відповідач викликається Царенко Юрій Володимиро-
вич, останнє відоме місце проживання: Чернігівська 
обл., м. Прилуки, вул. Російська, буд. 4, кв. 2.

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської 
області повідомляє Касич Юлію Валеріївну, що ци-
вільна справа № 308/11037/16-ц за позовом Ужго-
родської районної державної адміністрації як орган 
опіки та піклування в інтересах дитини Касич Артема 
Тарасовича до Касич Тараса Юрійовича, Касич Юлії Ва-
леріївни, третьої особи: Ужгородська міжрайонна про-
куратура про позбавлення батьківських прав та стяг-
нення аліментів призначена до слухання в приміщен-
ні Ужгородського міськрайонного суду на 27 березня 
2017 року о 15 год. 15 хв. за адресою: м. Ужгород, вул. 
Загорська, 53. У разі неявки у це та інші засідання дана 
справа буде розглянута за вашої відсутності.

Суддя Монич О. В.

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

ласті судді Осіпенко Л.М. знаходиться спеціальне кримінальне 
провадження № 426/14388/16-к стосовно Рахна Сергія Юрійови-
ча, 10.08.1980 року народження, обвинуваченого у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений 
Рахно С. Ю., зареєстрований за адресою: Луганська область, с. 
Довжанське, вул. Центральна, буд. 40.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський ра-
йонний суд Луганської області викликає Рахна Сергія Юрійовича 
у підготовче судове засідання, яке відбудеться 27 березня 2017 
року об 11.30 год. у залі Сватівського районного суду Луганської 
області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головую-
чого судді Осіпенко Л. М., суддів Половинки В. О., Попова О. М.

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

ласті судді Осіпенко Л.М. знаходиться спеціальне кримінальне 
провадження № 426/7281/16-к стосовно Заруби Владлена Вікто-
ровича, 12.07.1969 року народження, обвинуваченого у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинуваче-
ний Заруба В. В. зареєстрований за адресою: Луганська область, 
м. Луганськ, квартал Дружби, кв. 17.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський ра-
йонний суд Луганської області викликає Зарубу Владлена Вікто-
ровича у підготовче судове засідання, яке відбудеться 28 берез-
ня 2017 року о 10.00 год. у залі Сватівського районного суду Лу-
ганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головую-
чого судді Осіпенко Л. М., суддів Юрченко C. O., Реки А. С.
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Сєвєродонецький міський суд Луганської області повідомляє Піщенюк Олені Віталі-
ївні, мешканці міста Кадіївки (Стаханова) Луганської області, про ухвалення заочного 
рішення від 29 січня 2016 року по справі № 428/8451/15-ц за позовом ПАТ «БМ БАНК» 
про стягнення заборгованості.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою за-
явою відповідача, яку може бути подано протягом десяти днів з дня отримання йо-
го копії.

Суддя В.М. Олійник

Сєвєродонецький міський суд Луганської області повідомляє Піщенюк Олені Віта-
ліївні, мешканці міста Кадіївки (Стаханова) Луганської області, про ухвалення заочно-
го рішення від 27 травня 2016 року по справі № 428/8453/15-ц за позовом ПАТ «БМ 
БАНК» про стягнення заборгованості.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою за-
явою відповідача, яку може бути подано протягом десяти днів з дня отримання йо-
го копії.

Суддя Г.Д. Скочій

Втрачене свідоцтво про загально-
обов’язкове державне соціальне страху-
вання ААР № 079301, видане в 2010 році 
Попаснянським управлінням Пенсійного 
фонду України в Луганській області на 
ім’я Медвєдєва Павла Володимировича,
вважати недійсним.

Апеляційний суд м. Києва повідомляє, що розгляд 
апеляційної скарги Компанії Марі Брізар Вайн Енд 
Спірітс на рішення Солом’янського районного су-
ду м. Києва від 24.11.2016 в справі за позовом Ком-
панії Марі Брізар Вайн Енд Спірітс до Логвинського 
Г.В., ТОВ «РБК-Україна», ТОВ «РБК-МЕДІА» про за-
хист ділової репутації юридичної особи шляхом ви-
знання інформації недостовірною та її спростування, 
відбудеться в приміщенні Апеляційного суду м. Киє-
ва (вул. Солом’янська, 2а) 30 березня 2016 року о 15 
годині 15 хвилин.

У випадку явки, при собі мати паспорт, або інший 
документ який посвідчує особу.

Суддя В.В. Саліхов

Нагібін Олег Миколайович, житель: м. Тульчин, Ві-
нницької області, вул. Котовського, 15, Сташок Світла-
на Яківна, жителька: м. Тульчин, Вінницької області, вул. 
Мічуріна, 51, Сташок Валентина Василівна, жителька:  
м. Тульчин, Вінницької області, вул. Леніна, 106, кв. 14 
викликаються 3 квітня 2017 року на 09 год. в судове за-
сідання до Тульчинського районного суду Вінницької об-
ласті (м. Тульчин, вул. Перемоги, 16) для розгляду зая-
ви ТОВ «Українська факторингова компанія» про замі-
ну стягувача у цивільній справі за позовом ПАТ «УкрСиб-
банк» до них про стягнення заборгованості.

Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України, з опублікуван-
ням оголошення про виклик, відповідачі вважаються по-
відомленими про час і місце розгляду справи.

Відповідно до ч. 2 ст. 305 ЦПК України неявка сторін 
або інших осіб, які беруть участь у справі, належним чи-
ном повідомлених про час і місце розгляду справи, не пе-
решкоджає розгляду справи.

Суддя А.П. Карнаух

Вінницький міський суд Вінницької області ви-
кликає Якубу Михайла Вікторовича, 23.08.1974 р.н., 
Якубу Ірину Михайлівну, 10.04.1944 р.н., та Михай-
лову Ларису Вікторівну в судове засідання по справі  
№ 127/27734/ 16-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Державний ощадний банк Украї-
ни» в особі філії Вінницьке обласне управління Пу-
блічного акціонерного товариства «Державний 
ощадний банк України» до Якуби Михайла Вікторо-
вича, Якуби Ірини Михайлівни, Михайлової Лариси 
Вікторівни про звернення стягнення на предмет іпо-
теки та виселення.

Засідання відбудеться 05 квітня 2017 року о 09 
год. 30 хв. в приміщенні Вінницького міського суду 
Вінницької області за адресою: м. Вінниця, вул. Гру-
шевського,17 (зал судових засідань № 26). У разі не-
явки справу буде розглянуто у вашу відсутність.

Суддя Волошин С.В.

Солом’янський районний суд м. Києва викликає, 
Шеховцову Вікторію Григорівну, (остання відома 
адреса якої: 69005, м. Запоріжжя, вул. 40 р. Радян-
ської України, буд. 68/5, кв. 64), яка є відповідачем по 
цивільній справі № 760/11981/16-ц (2/760/552/17) за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний ощадний банк» до Шеховцової Вікторії Гри-
горівни про звернення стягнення на предмет іпотеки, 
в судове засідання на 12 квітня 2017 року о 10 год. 00 
хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою:  
м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1, каб. № 24.

У разі неявки до суду дане оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, і страву буде розгля-
нуто по суті у вашу відсутність, за наявними у спра-
ві матеріалами.

Суддя Л.І. Кізюн

Оболонський районний суд м. Києва викликає Петро-
сяна Мартина Сурені як відповідача по цивільній справі 
№ 2/756/1118/17 за позовом Жданової Ярослави Сергіїв-
ни, Роделлі Джузепе до Петросяна Мартина Сурені про ви-
требування майна, у судове засідання на 10 травня 2017 р. 
о 12.30 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 27, суд-
дя Луценко О.М.

У разі неявки та неповідомлення суду про причини не-
явки в судове засідання, справа буде розглянута за вашої 
відсутності за наявними в ній доказами відповідно до ст. 
169 ЦПК України.

Березанський районний суд Миколаївської області викликає як відповіда-
чку Стефоглову Олену Федорівну в судове засідання по цивільній справі за 
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Стефоглової Олени Федорівни про стягнен-
ня заборгованості на 31.03.2017 року о 09.00 год. у приміщенні Березанського 
районного суду за адресою: Миколаївська область, смт Березанка, вул. Цен-
тральна, 58, зала судових засідань № 4.

Після публікації оголошення, відповідачка вважається повідомленою про 
час та місце розгляду справи і у разі неявки позов може бути розглянуто за її 
відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя О.П. Старчеус

Чернігівський районний суд Запорізької області розглядає у порядку спеціального су-
дового провадження кримінальне провадження за підозрою Кім Станіслава Федоровича, 
23.05.1966 р.н., уродженця м. Дніпро (Дніпропетровськ) Дніпропетровської області, за ч. 3 
ст. 258 КК України, внесеного до ЄДРДР (42016050000000893). Адреса проживання Кім Ста-
ніслава Федоровича: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Хвойна, 60А.

Підготовче судове засідання відбудеться 29 березня 2017 року о 10 годині 00 хвилин в 
залі судового засідання № 2 Чернігівського районного суду Запорізької області за адресою: 
Запорізька область, смт Чернігівка, вул. Соборна, 391.

Згідно із вимогами ст. 323 КПК України, суд розміщує інформацію про виклик обвинува-
ченого Кім Станіслава Федоровича у газеті «Урядовий кур’єр» та роз’яснює, що з моменту 
опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери 
розповсюдження, обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя Покопцева Д.О.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
від 16.03.2017

Козіцин Микола Іванович, який народився 20.06.1956 у м. Дзержинськ Донецької області,  громадянин 
Російської Федерації, зареєстрованого за адресою: Російська Федерація, Ростовська область, м. Новочер-
каськ, вул. Меліховська, 11, кв. 24; відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 2975 Кримінального процесу-
ального кодексу України (далі – КПК України) викликається «29» березня 2017 року о 09:00 год. до Голов-
ної військової прокуратури Генеральної прокуратури України за адресою:  м. Київ, вул. Московська, 8, кабі-
нет 139 (тел. 044-200-58-01) для відкриття матеріалів кримінального провадження №42016000000003990. 

У відповідності до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний зобов’язаний прибути за викликом до 
слідчого, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк – заздалегідь повідомити про це 
слідчого.

Згідно ст. 138 КПК України, поважними причинами неприбуття особи на виклик є: 1) затримання, триман-
ня під вартою або відбування покарання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судо-
вого рішення; 3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні об-
ставини); 4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подоро-
жі тощо; 5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю 
за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших 
близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 8) інші 
обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Статтею 139 КПК України передбачені наслідки неприбуття на виклик: 
ч. 1 - якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, на-

явне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не 
з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається гро-
шове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на ви-
клик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на ви-
клик слідчого судді, суду;

ч. 2 - у випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного може бути застосовано 
привід;

ч. 5 - ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбут-
тя на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у 
міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розсліду-
вання чи спеціального судового провадження.

Згідно п. 201 розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України, положення ч. 5 ст. 139 цього Кодексу поши-
рюються також на осіб, які понад шість місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення 
від кримінальної відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межа-
ми України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.

Старший слідчий в особливо важливих справах Головної військової прокуратури  
Генеральної прокуратури України 

Д.Єгоров

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
від 16.03.2017

Козіцин Микола Іванович, який народився 20.06.1956 у м. Дзержинськ Донецької області,  громадянин Росій-
ської Федерації, зареєстрованого за адресою: Російська Федерація, Ростовська область, м. Новочеркаськ, вул. 
Меліховська, 11, кв. 24; відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 2975 Кримінального процесуального кодексу 
України (далі – КПК України) викликається «24» березня 2017 року о 09:00 год. до Головної військової прокура-
тури Генеральної прокуратури України за адресою:  м. Київ, вул. Московська, 8, кабінет 139 (тел. 044-200-58-01) 
для участі у проведенні допиту в якості підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 1 ст. 258-3; ч.2 ст. 28 ч. 2 ст. 437; ч. 1  ст. 438; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146; ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 357 Кримінального ко-
дексу України у кримінальному провадженні №42016000000003990.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний зобов’язаний прибути за викликом до слід-
чого, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк – заздалегідь повідомити про це слідчого.

Згідно ст. 138 КПК України, поважними причинами неприбуття особи на виклик є: 1) затримання, тримання під 
вартою або відбування покарання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішен-
ня; 3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини); 4) відсут-
ність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 5) тяжка хворо-
ба або перебування в закладі охорони 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 інших близьких осіб або серйозна загро-
за їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможлив-
люють з’явлення особи на виклик.

Статтею 139 КПК України передбачені наслідки неприбуття на виклик: 
ч. 1 - якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне під-

твердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без 
поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у 
розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого, проку-
рора; від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду;

ч. 2 - у випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного може бути застосовано привід;
ч. 5 - ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на 

виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждер-
жавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спе-
ціального судового провадження.

Згідно п. 201 розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України, положення ч. 5 ст. 139 цього Кодексу поширю-
ються також на осіб, які понад шість місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кри-
мінальної відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами України, 
на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.

Старший слідчий в особливо важливих справах Головної військової прокуратури
Генеральної прокуратури України 

Д.Єгоров

Товарна біржа «Українська енергетична біржа» проводить спеціалізований аукціон № 29(202)-1  
з продажу скрапленого газу для потреб населення. 

Аукціон відбудеться 28 березня 2017 року о 14:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55.
АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ СПБТ (ДСТУ 4047-2001) загальним обсягом 1 657,000 т, ресурс квітня 
2017 р. Виробництво Тимофіївської УПВВ філії ГПУ «Полтавагазвидобування»: Позиція № 1: 67 лотів, обсяг 1 лоту – 21 т, заг.обсяг – 
1407 т, транспортування автотранспортом. Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання марки 
СПБТ(відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва Юліївського ЦВНГК ГПУ «Шебелинкагазвидобування»: Позиція № 2: 10 ло-
тів, обсяг 1 лоту – 25 т, заг.обсяг – 250 т, транспортування залізницею. Стартова ціна за 1 тонну – 7 389,88 грн. в т.ч. ПДВ. За резуль-
татами аукціону переможці і продавець укладають двосторонні договори купівлі-продажу. Постачання  скрапленого газу  здійснюєть-
ся у квітні 2017 року на умовах EXW франко-завод. Покупець самостійно забезпечує та оплачує послуги по наливу та  транспортуван-
ню скрапленого газу. Покупці для участі в аукціоні сплачують гарантійний внесок в розмірі 5 % вартості заявленого обсягу закупів-
лі на один з рахунків біржі, подають на біржу: 1) заявку на участь в аукціоні; 2) завірену банком копію платіжного доручення, що під-
тверджує сплату гарантійного внеску; 3) документ, що посвідчує уповноважену особу покупця та його повноваження. Прийом доку-
ментів проводиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44 А, оф. 8 та закінчується 27 березня 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, згідно Регламенту організації та проведення спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб 
населення. Додаткову інформацію можна отримати за місцезнаходженням ТБ «Українська енергетична біржа»: м. Київ, вул. Хреща-
тик, 44А, 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 роботи біржі: з 
09.00 до 18.00 год., крім святкових та вихідних днів.

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає обвинувачених:

Капустянова Євгена Вікторовича який проживає: вул. 
Р. Люксембург, 40, м. Старобільськ, Луганської області;

Маначенко Іллю Івановича, який проживає: вул.  В. Са-
дова, 68, м. Старобільськ, Луганської області;

Рибалко Олега Миколайовича, який проживає: вул.  
О. Кошового, 5, м. Старобільськ, Луганської області;

Вітченко Юрія Олексійовича, який проживає: вул. Ан-
дрющенко,14/2, м. Старобільськ, Луганської області;

у підготовче судове засідання по кримінальному про-
вадженню № 1-кп/431/124/17р за вчинення криміналь-
них правопорушень передбачених ч. 2 ст. 110 КК України 
яке відбудеться 28 березня 2017 року о 09 годині 30 хв. 
в приміщенні суду за адресою: Луганська область, м Ста-
робільськ, вул. Миру, 38а.

Додатково повідомляємо, що з текстом рішення ви 
можете ознайомитись в Єдиному Державному Реєстрі 
Судових рішень.

Суддя Форощук О.В.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача по спра-
ві № 409/2530/16-ц за позовом Національної акаде-
мії Національної гвардії України до Шматкова Дениса 
Ігоровича про стягнення витрат, пов’язаних з утри-
манням курсанта у вищому навчальному закладі.

Судове засідання відбудеться 28.03.2017 року о 
13.00 год. (резервна дата на 11.04.2017 року о 13.00 
год.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт 
Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається як відповідач Шматков Денис Іго-
рович, останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ 
вул. 2-га Краснознаменна буд. 30, кв. 13.

У випадку неявки відповідача справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами. 

Суддя Максименко О.Ю.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької обласні по-

відомляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушев-
ського, 17 в залі судових засідань № 40, 27 берез-
ня 2017 року о 10.00 год., відбудеться судове засі-
дання у кримінальному провадженні за обвинува-
ченням Мартинчука Сергія Михайловича, 17 верес-
ня 1980 року народження, у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1  
ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвину-
вачення: обвинувачений Мартинчук Сергій Михайло-
вич та захисник Прицюк Вадим Анатолійович.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі не-
можливості з’явитися до суду, просимо повідомити 
про причини неможливості прибуття в судове засі-
дання.

Справу розглядає колегія суддів у складі голову-
ючого судді Каленяка Р.А., суддів Овсюка Є.М., Кур-
батової І.Л.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні  
спеціального судового  провадження

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської облас-
ті перебуває кримінальне провадження № 415/779/17, внесене до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22016130000000170 
від 11.08.2016 року, стосовно Пальчикова Сергія Вікторовича, 08 
вересня 1982 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здійснюва-
лось спеціальне досудове розслідування в порядку передбачено-
му, ст. 297-1 КПК України.

Обвинувачений: Пальчиков Сергій Вікторович, зареєстрова-
ний за адресою: Луганська область, місто Краснодон, мкр-н Мі-
кроцентр, 17/17.

На підставі ст. ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський місь-
кий суд Луганської області викликає Пальчикова Сергія Вікторо-
вича в судовий розгляд, який здійснюється в порядку спеціально-
го судового провадження та відбудеться 29 березня 2017 року о 
15.00 годині в залі судових засідань Лисичанського міського суду 
Луганської області за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, 
вул. Штейгерська, 38. Кримінальне провадження розглядаєть-
ся суддею одноособово у складі: головуючого судді Березіна А.Г. 

Суддя А.Г. Березін

ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження, викликає як обвинуваче-
ного Цибенко Романа Євгеновича, 24.04.1980 року наро-
дження, зареєстрованого та мешкаючого за адресою: Лу-
ганська область, м. Рубіжне, пр. Переможців, 25/57, за ма-
теріалами кримінального провадження № 425\2550\16-к, 
1-кп\425\44\17, на підставі обвинувального акта відносно Ци-
бенко Р.Є. за ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 185, ч. 2, 3 ст. 187, ч. 1 ст. 
258-3, ч. 3 ст. 262, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 296 КК України.

Обвинуваченому Цибенку Р.Є. необхідно прибути до під-
готовчого судового засідання, яке відбудеться 29 березня 
2017 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні Рубіжанського місь-
кого суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. 
Миру, 34.

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

Суддя В.В. Козюменська

АБ «УКРГАЗБАНК» 
оголошує про проведення аукціону  

з продажу майна (активів) Банку, а саме:
Лот № 206526 Нежитлові приміщення банку підвального 

та першого поверхів загальною площею 567,3 кв.м у жит-
ловому будинку літ. «А-10» за адресою: Миколаївська обл., 
м. Миколаїв, вулиця Чкалова (Заводський, Центральний, 
Ленінський р-ни), будинок 215г/1. 

Початкова ціна продажу 4 598 400,00 (підлягає оподат-
куванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску 459 840,00 без 
ПДВ.

Аукціон відбудеться 21.04.2017 року з 9:00 до 18:00 на 
сайті https://setam.net.ua. Організатор аукціону ДП «СЕ-
ТАМ», м.Київ, вул. Стрілецька, 4-6, час роботи з Пн по Пт, з 
9:00 до 18:00. Прийом заявок в електронному вигляді з мо-
менту оприлюднення інформації до 9:00 16.04.2017 року. 
Гарантійний внесок сплачується не пізніше 9:00 16.04.2017 
року на поточний рахунок ДП «СЕТАМ», код ЄДРПОУ 
39958500, п/р 26004301066571 в ПАТ «Державний ощад-
ний банк України», МФО 322669.

З приводу ознайомлення з майном та за більш деталь-
ною інформацією звертатись за тел. 044-331-17-21.
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оголошення

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

ПОВІСТКА

Підозрюваний(на) 

Фаріна Неля 
Юріївна 15.02.1967

м. Сімферополь,  
вул. Павленко, 2,  
АР Крим

42016000000002769

Куртлушаєв 
Ісмаіл  
Джаферович 05.01.1951

м. Сімферополь,  
вул. Павленко, 2,  
Автономна  
Республіка Крим

42016000000002736

Гриценко 
Юрій  
Федорович

03.06.1960
Ленінський район,  
с. Щолкіно, буд. 57-а, 
кв. 28 АР Крим

42016000000002416

Капустіна 
Людмила Пав-
лівна

23.01.1952
вул. Павленка, 2, 
м. Сімферополь,  
АР Крим

42016000000002628

Крючков Ігорь 
Ігорович 31.01.1974

м. Сімферополь,  
вул. Павленко, 2,   
Автономна  
Республіка Крим

42016000000002403

Самойлова 
Олена  
Василівна

10.06.1965
м. Сімферополь,   
вул. Павленко, 2,  
АР Крим

42016000000003292

Притуленко 
Олена  
Володимирівна

05.03.1962

м. Сімферополь,  
вул. Павленко, 2,  
Автономна  
Республіка Крим,

42016000000003284

Кузнецова  
Лариса  
Миколаївна

30.09.1971
м. Джанкой,  
вул. Люксембург, 11, 
АР Крим

42016000000004001

Мязгов Леонід 
Олексійович 11.01.1950

вул. Чкалова, 6, 
смт Красногвардій-
ське,  АР Крим

42016000000002778

Петюшева  
Нана  
Миколаївна 18.03.1958

Автономна Республі-
ка Крим, м. Сімферо-
поль, вул. Павленко, 2

42016000000002766

Горбань  
Валентина  
Василівна

18.06.1959

м. Саки,   
вул. Набережна, 5,  
кв. 74, Автономна  
Республіка Крим

42016000000002704

Адаменко 
Олена  
Григорівна

06.08.1968

м. Сімферополь,  
вул. Павленка, 2,    
Автономна  
Республіка Крим

42016000000002716

Зіньков Віктор 
Іванович 09.04.1970

вул. Павленка, 2, 
м.Сімферополь,
АР Крим

42016000000002630

Чистякова  
Тетяна  
Іванівна

23.09.1965
вул. Павленка, 2, 
м.Сімферополь,
АР Крим

42016000000002773

Філатова  
Євгенія  
Володимирівна

15.11.1955
вул. Павленка, 2, 
м.Сімферополь,
АР Крим

42016000000002768

Лагутіну  
Наталю  
Михайлівну

18.02.1974

вул. О. Невського/ 
Річна, 29/11,  
м. Сімферополь, 
АР Крим

42016000000002826

відповідно до вимог ст. 133, 135 КПК України викликається на 24 березня 2017 ро-
ку з 09 год. 00 хв. до 18 год 00 до прокурора відділу процесуального керівництва у кри-
мінальних провадженнях  управління з питань представництва інтересів громадянина 
або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території 
півострова Крим Генеральної прокуратури України Василенка С. М. у кабінет №712 за 
адресою: бульвар Лесі Українки, 26-а, м. Київ (тел. 044-200-38-98) для вручення пові-
домлення про зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч.1 ст.111 КК України. 

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші по-

дібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відря-

дження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням 

або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна за-

гроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, 

представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у вста-
новленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отри-
мання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не 
з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на 
нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної 
заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 
розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого суд-
ді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обви-
нуваченого, свідка може бути застосовано привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встанов-
лену законом.

{Частину четверту статті 139 виключено на підставі Закону № 767-VII від 23.02.2014}
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого 

судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрю-
ваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний роз-
шук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціаль-
ного судового провадження.

Прокурор відділу процесуального керівництва 
у кримінальних провадженнях управлінням
з питань представництва інтересів громадянина 
або держави в суді, протидії злочинності та
корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим 
Генеральної прокуратури України                                                              С. Василенко

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської області викликає як 
відповідачів Бойченко Наталію Петрівну, Бойченка Дмитра Юрійовича, Жу-
равля Петра Івановича, Журавель Ольгу Миколаївну для участі в цивільній 
справі за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, яке відбудеться 07 квітня 2017 року о 15:00 годині, у 
приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Лу-
ганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін вони вважаються по-
відомленими про час та місце слухання справи. У разі неявки суд розгляда-
тиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. А. Карягіна

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської області викликає як 
відповідачів Горашко Юлію Вікторівну, Горашка Андрія Юрійовича для учас-
ті в цивільній справі за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, яке відбудеться 07 квітня 2017 року о 
15:20 годині, у приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Біло-
водськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін вони вважаються по-
відомленими про час та місце слухання справи.

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

Суддя B. A. Карягіна

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської області викликає як 
відповідача Федорова Олександра Володимировича для участі в цивільній 
справі за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, яке відбудеться 07 квітня 2017 року о 16:00 годині, у 
приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Лу-
ганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін вони вважаються по-
відомленими 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

Світловодський міськрайсуд Кіровоградської області повідомляє, що 13 
квітня 2017 р. о 09:00 год. в приміщенні суду за адресою: м. Світловодськ, 
вул. Приморська, 48 Кіровоградська обл., 27500 (суддя Гонтаренко Т. М.) 
відбудеться розгляд справи №401/173/17, провадження 2/401/416/17 за по-
зовом Ананьєвої Марини Сергіївни до Самохіна Сергія Олексійовича про 
стягнення аліментів та о 09-30 год. розгляд справи №401/175/17, прова-
дження 2/401/417/17 за позовом Ананьєвої Марини Сергіївни до Самохіна 
Сергія Олексійовича про розірвання шлюбу.

В судове засідання викликається відповідач Самохін Сергій Олексійович.

Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська 
повідомляє Сидоренка Степана Андрійовича, 02.02.1988 р.н., що 
31.03.2017 року о 09-00 годині, відбудеться підготовче судове засідан-
ня по кримінальному провадженню відносно Сидоренко С. А. за ч. 2  
ст. 365, ч. 1 ст. 121 КК України (199/8636/16-к).

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Дні-
про, вул. Новоселівська, 9, зал судових засідань №1.

У випадку Вашої неявки, суд розгляне справу за Вашої відсутності.
При собі мати документ, що посвідчує особу.

Суддя Є. М. Савченко

В провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької об-
ласті знаходиться обвинувальний акт у кримінальному провадженні 
відносно Мартиненка В’ячеслава Віталійовича у вчиненні кримінально-
го правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Як обвинувачений викликається Мартиненко В’ячеслав Віталійович, 
28.02.1991 року народження, в підготовче судове засідання, яке при-
значено на 13 год. 00 хв. 29 березня 2017 року та відбудеться в при-
міщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: вул. Консуль-
ська, 64, м. Бердянськ, Запорізька область.

Суддя Морока C. M.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької об-
ласті знаходиться обвинувальний акт у кримінальному провадженні 
відносно Новікова Олексія Івановича у вчиненні кримінального право-
порушення (злочину), передбаченого ч. З ст. 258 КК України.

Як обвинувачений викликається Новіков Олексій Іванович, 
24.09.1985 року народження, в підготовче судове засідання, яке при-
значено на 09 год. 00 хв. 29 березня 2017 року та відбудеться в при-
міщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: вул. Консуль-
ська, 64, м. Бердянськ, Запорізька область. 

Суддя Морока С. М.

Київський районний суд м. Одеси викликає Сороколетову Світлану 
Анатоліївну як відповідача по справі №520/15097/16-ц за позовом Ку-
лакова Анатолія Васильовича до Сороколетової Світлани Анатоліївни, 
Сороколетова Олексія Валентиновича про визнання договору купівлі-
продажу дійсним та визнання права власності.

Судове засідання відбудеться 31.03.2017 р. о 09 годині 15 хвилин у 
судді Луняченка В. О. в приміщенні Київського районного суду м. Оде-
си за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, каб. 222.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований 
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемо-
ги, 34, повідомляє, що 07 березня 2017 року по цивільній справі  
№ 426/17262/16-ц за позовною заявою Біловолова Сергія Вікторовича 
до Товариства з обмеженою відповідальністю «Атлант Траст Трейд» 
про визнання договору фінансового лізингу недійсним, стягнення 
сплачених грошових коштів, — було винесене заочне рішення про за-
доволення позовних вимог позивача.

Суддя Л. М. Осіпенко

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської області викликає як 
відповідача Кожаріну Оксану Олександрівну для участі в цивільній справі за 
позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором, яке відбудеться 07 квітня 2017 року о 15:00 годині, у приміщен-
ні суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін відповідач вважаєть-
ся повідомленим 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

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області (85302, м. По-
кровськ, вул. Європейська, 20) розглядає цивільну справу за позовом ТОВ 
«Фінансова компанія «Довіра та гарантія» про звернення стягнення.

Відповідачка Журавльова Тетяна Анатоліївна викликається на 03 квітня 
2017 року о 09.00 год. до суду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та дока-
зи. У випадку неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Хмельова С. М.

Малиновський районний суд м. Одеси (головуючий суддя Гранін В. Л.) 
викликає Круглову Наталію Федорівну як відповідачку в судове засі-
дання по цивільній справі № 521/1029/17 за позовом Круглова Віталія 
Володимировича до Круглової Наталії Федорівни про розірвання шлю-
бу на 04 квітня 2017 року о 10.00 годині (адреса: м. Одеса, вул. В. Сту-
са, 1, зал с/з 314).

У разі неявки в судове засідання відповідачки без поважної причи-
ни, розгляд справи буде проведено у її відсутність за наявними у спра-
ві доказами.

Макарівський районний суд Київської області викликає за адресою: 
смт Макарів, вул. Димитрія Ростовського, б. 35, на 31.03.2017 року на 
09.00 годину як відповідачку Чорненьку Надію Іванівну по цивільній 
справі № 370/1575/16-ц за позовом Малюкової Дар’ї Михайлівни до 
Чорненької Надії Іванівни про стягнення заборгованості.

У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута за відсут-
ності вказаних осіб.

Суддя Н. Б. Мазка

Апеляційний суд Львівської області викликає в судове засідання Криничного 
Олега Володимировича, для участі у розгляді за апеляційною скаргою Публічно-
го акціонерного товариства «Ідея Банк» на рішення Личаківського районного су-
ду м. Львова від 25 жовтня 2016 року у справі за позовом Публічного акціонерно-
го товариства «Ідея Банк» до Криничного Олега Володимировича, Михальської 
Надії Василівни про звернення стягнення на предмет застави.

Судове засідання відбудеться 11 травня 2017 року о 12 год. 00 хв. в примі-
щенні Апеляційного суду Львівської області за адресою: 79008, м. Львів, пло-
ща Соборна, 7.

Дане оголошення вважати належним повідомленням.
Суддя Струс Л. Б.

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської області викликає 
Святобога Романа Володимировича, 31.05.1977 року народження (останнє 
відоме місце проживання: Полтавська область м. Кременчук, вул. Дем’яна 
Бідного, 12, кв. 118) як обвинуваченого в судове засідання по кримінально-
му провадженню № 22015170000000023 по обвинуваченню Святобога Ро-
мана Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Судове засідання відбудеться 31 берез-
ня 2017 року о 13.00 годині у приміщенні суду за адресою: Полтавська об-
ласть, м. Кременчук, вулиця Троїцька, 37/49.

Явка до суду є обов’язковою.
Суддя Сьоря С. І.

В провадженні Ірпінського міського суду Київської області перебу-

ває цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства 

«Київобленерго» до Анчукової Олени Миколаївни про стягнення за-

боргованості 12513,06.

Суд викликає на 19.04.2017 року на 14.00 год. Анчукову Олену Ми-

колаївну як відповідачку. Явка обов’язкова.

Суддя С. І. Оладько

Вінницький міський суд Вінницької області (вул. 
Грушевського, 17) повідомляє, що 03.05.2017p. об 
11.00 год. у м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, каб. 
№7, відбудеться розгляд справи за позовом Ткачук 
Тетяни Михайлівни до Бровко Тетяни Валентинівни, 
Іщенка Максима Васильовича, Павлова Миколи Ми-
колайовича, Бровка Валентина Олександровича, Са-
байдаша Максима Васильовича, Єрьоміна Андрія Де-
нисовича, Галанзовського Дмитра Петровича, Коха-
новського Ярослава Юрійовича про визнання осіб 
такими, що втратили право користування житловим 
приміщенням.

В судове засідання викликаються: Бровко Тетя-
на Валентинівна, Іщенко Максим Васильович, Пав-
лов Микола Миколайович, Бровко Валентин Олек-
сандрович, Сабайдаш Максим Васильович, Єрьомін 
Андрій Денисович, Галанзовський Дмитро Петрович, 
Кохановський Ярослав Юрійович, зареєстровані за 
адресою: м. Вінниця, пров. Карбишева, 2-В.

Явка відповідачів: Бровко Тетяни Валентинівни, 
Іщенка Максима Васильовича, Павлова Миколи Ми-
колайовича, Бровка Валентина Олександровича, Са-
байдаша Максима Васильовича, Єрьоміна Андрія Де-
нисовича, Галанзовського Дмитра Петровича, Коха-
новського Ярослава Юрійовича обов’язкова.

Суддя В. М. Бойко

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропе-
тровської області (суддя Гаврилов В. А.) викликає в 
судове засідання відповідачів:

— цивільна справа № 185/8818/16-ц за позовом 
«Укрсоцбанк» до Повтар Людмили Яківни про стяг-
нення заборгованості;

— цивільна справа № 185/9469/16-ц за позовом 
«Укрсоцбанк» до Кім Світлани Володимирівни, Кі-
ма Вячеслава Олексійовича про стягнення заборго-
ваності;

— цивільна справа № 185/4749/16-ц за позовом 
«Укрсоцбанк» до Дем’яненка Олексія Едуардовича 
про стягнення заборгованості;

— цивільна справа № 185/5131/16-ц за позовом 
«Укрсоцбанк» до Сербая Дмитра Анатолійовича про 
стягнення заборгованості.

Останнє місце проживання відповідачів: м. До-
нецьк.

Судове засідання призначене на 27 березня 2017 
року о 15.30 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дні-
провська, 135, каб. 407.

У разі неявки відповідачів у судове засідання спра-
ви, згідно з вимогами ЦПК України, можуть бути роз-
глянуті за їхньою відсутністю.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропе-
тровської області (суддя Врона А. О.) викликає в су-
дове засідання відповідача Каштанова Вадима Ана-
толійовича у справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Укрсоцбанк» про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

Останнє місце проживання відповідача: вул. Гури-
льових, буд. 13/1, м. Донецьк, Донецька область.

Судове засідання призначене на 28.03.2017 року о 
14.45 годині за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпров-
ська, 135, каб. 309.

У разі неявки відповідача в судове засідання спра-
ва, згідно з вимогами ЦПК України, може бути роз-
глянута за його відсутністю.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом Іванчихіної Ірини Леонідів-
ни до Іванчихіна Сергія Вікторовича про стягнення аліментів.

Відповідач по справі: Іванчихін Сергій Вікторович, 
24.01.1970 р.н., який зареєстрований: м. Горлівка, вул. Пря-
нишникова, 6 - 3 Донецької області, викликається в судове 
засідання на 6 квітня 2017 року на 14 год. 00 хв., кабінет 212.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він по-
винен повідомити суд про причину неявки, інакше справа бу-
де розглянута у його відсутність.

Суддя О. П. Харченко

Цюрупинський районний суд Херсонської облас-
ті викликає відповідачку Ремізову Вікторію Вікторів-
ну на 31.03.2017 року на 15.00 год. у справі за позо-
вом Дяченка Олександра Васильовича до Ремізової 
Вікторії Вікторівни про визнання батьківства та про 
внесення змін до актового запису про народження 
дитини даних про батька.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Цю-
рупинського районного суду Херсонської області за 
адресою: вул. Поштова, 48, м. Олешки.

У разі неявки в судове засідання відповідачки 
справу буде розглянуто за її відсутності за наявни-
ми в ній доказами.

Судля С. П. Савчак

Вінницький міський суд Вінницької області повідо-
мляє, що 03.04.2017 р. о 10 год. 00 хв. відбудеться 
судове засідання в цивільній справі за позовом Хо-
дирєвої Юлії Володимирівни до Коваля Юрія Анато-
лійовича, за участю третьої особи, яка не заявляє са-
мостійних вимог — Служби у справах дітей Вінниць-
кої міської ради, про позбавлення батьківських прав.

Явка Коваля Юрія Анатолійовича, 24.07.1962 р.н. 
(останнє відоме місце реєстрації: м. Вінниця, вул. 
Малиновського, 15/6) обов’язкова.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Він-
ниця, вул. М. Грушевського, 17, зал № 38.



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua16

вісті звідусіль

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року

Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» — 
61035, 40227 (соціальний)

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

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Садова, 1
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09, 
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер, 

п’ятницю та суботу
Зам. № 53270. Тираж 20130

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть 
iнформацiї та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному  

центрi «Урядового кур’єра». 
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф», 

04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

ПОГОДА НА ЗАВТРА

2..7
10..15 0..5

12..17

0..5
12..17

0..5
11..16

0..5
11..16

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 22 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська 0  +5 +12  +17 Черкаська 0  +5 +12  +17
Житомирська +2  +7 +11  +16 Кіровоградська 0  +5 +12  +17
Чернігівська 0  +5 +10  +15 Полтавська 0  +5 +11  +16
Сумська 0  +5 +10  +15 Дніпропетровська 0  +5 +10  +15
Закарпатська +3  +8 +13  +18 Одеська 0  +5 +11  +16
Рівненська +3  +8 +10  +15 Миколаївська 0  +5 +11  +16
Львівська +3  +8 +10  +15 Херсонська 0  +5 +11  +16
Івано-Франківська +2  +7 +12  +17 Запорізька 0  +5 +10  +15
Волинська +3  +8 +10  +15 Харківська 0  +5 +11  +16
Хмельницька +2  +7 +11  +16 Донецька 0  +5 +10  +15
Чернівецька +1  +6 +11  +16 Луганська 0  +5 +11  +16
Тернопільська +2  +7 +10  +15 Крим +2  +7 +11  +16
Вінницька +2  +7 +12  +17 Київ +2  +4 +14  +16

Укргiдрометцентр
Ф

от
о 

з 
са

йт
у 

je
ts

et
te

r.
ua

13-річний капітан бібліотеки
Павло КУЩ, 

«Урядовий кур’єр»

ЧИТАНКА. У селі Сергіївка 
Слов’янського району на До-
неччині працює наймолодший 
в Україні директор бібліотеки 
на громадських засадах. Дми-
трик Ружевич, який має певні 
фізичні вади і тому пересува-
ється на інвалідному візку, по-
чав збирати книжки півтора ро-
ку тому. А нині в його домаш-
ній бібліотеці понад 1300 різ-
номанітних українськомовних 
видань, і їх кількість постій-
но збільшується, оскільки но-
ві примірники надсилають ро-
весники, літератори й громад-
ські активісти. І  не лише з До-
неччини.

Усе, як у справжній бібліоте-
ці: книжки з екслібрисом, виго-
товленим для наймолодшого в 
Україні  директора бібліотеки 
на громадських засадах. А дня-
ми відбулася офіційна фіксація 
цього, і 13-річний житель села 

увійшов до Національного реє-
стру рекордів України.

Наймолодший керівник бі-
бліотеки, певна річ, узявся 
збирати книжки не для ре-
корду. Як згадує сам Дми-
трик, ідею про власну біблі-
отеку йому підказав один з 
волонтерів, які приїжджа-
ли до села. Звернувши ува-
гу на пригніченого хлопчи-
ка, він порадив зайнятися чи-
мось цікавим — тим, що від-
волікає від сумних роздумів в 
інвалідному візку: приміром, 
читанням і збиранням захо-
пливих книжок. Приставши 
на цю пропозицію, хлопець 
невдовзі став популяризува-
ти читання вже у всьому селі, 
адже, дізнавшись про цю іні-
ціативу, книжки йому надси-
лали українські письменники, 
представники видавництв, ді-
ти й дорослі. Юний власник 
великої кількості видань, се-
ред яких переважають твори 
для підлітків, залюбки ділить-

ся ними із земляками. Добру 
половину книжок він передав 
шкільній та сільській бібліоте-
кам, а ті, що вдома, дає про-
читати всім охочим. 

«А щодо рекорду, то мені та-
ке колись навіть не снилося! 
Мій улюблений жанр — фан-
тастика і детективи. Для мене 
кожна книжка особлива, і тому 
прошу читачів, щоб вони аку-
ратно до них ставилися», — ка-
же Дмитро.

Книгу обліку бібліотеки 
Дмитра Ружевича допомага-
ють вести волонтери. А з іні-
ціативою про фіксацію досяг-
нення у Національному реє-
стрі рекордів України вийшла 
координатор всеукраїнсько-
го проекту «Додай читання» 
Євгенія Пірог. Тим часом сам 
наймолодший директор при-
ватної бібліотеки звернувся 
до керівників Сергіївки із про-
позицією зробити село одним 
із таких на Донеччині, що най-
більше читають.

У Запоріжжі увічнять 
пам’ять Василя Сергієнка

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

ГЕРОЯМ СЛАВА! До 100-річчя Української революції 1917—
1921 років у Запорізькій області увічнюють пам’ять борців за сво-
боду минулого та сьогодення. З ініціативою встановити мемо-
ріальну дошку Героєві України, Героєві  Небесної Сотні Василе-
ві Сергієнку до місцевих керівників звернулися його вдова Вален-
тина Захаріївна та донька  Ві-
кторія.

Василь Миколайович ро-
дом із Черкащини (1956 року 
народження), але більшу час-
тину життя прожив у Запоріж-
жі, працював у газеті «Запо-
різька правда», вів активну 
громадську та правозахисну 
діяльність, брав участь у бо-
ротьбі за незалежність Украї-
ни наприкінці 1980-х — почат-
ку 1990-х років. Останні роки 
у Корсуні-Шевченківському 
він доглядав стареньку матір. 

З перших днів Революції 
гідності вийшов на Майдан, 
організовував місцеву само-
оборону, разом з побратима-
ми звільняв Корсунь від вла-
ди Януковича. У найважчі дні 
активісти створили блокпост на київській трасі. Вони не пустили 
до столиці кілька десятків автобусів із «тітушками», роззброювали 
кримський «Беркут». Незламного борця підступно викрали з рід-
ної домівки і закатували у Виграївському лісі.

За офіційними даними Запорізької ОДА, чотирьох злочинців за-
тримали. Триває суд над ними. Ще двоє переховуються в Росії. 
Проте слідство так і не встановило замовника кривавого злочину.

Обласну виконавчу владу в питанні встановлення меморіальної 
дошки Героєві України підтримали ректор Класичного приватно-
го університету Віктор Огаренко та народний депутат України Ігор 
Артюшенко. Пам’ятну дошку вирішили  встановити на централь-
ному вході до Інституту права ім. В. Сташиса, де навчався Василь 
Сергієнко. 

Найближчим часом відбудеться презентація посмертної збірки 
Василя Сергієнка «Космічний простір», до якої увійшли вірші та 
наукові розвідки із соціології видатного запоріжця.

фОТОфАкТ

ГРАЦІЙНЕ ПОВЕРНЕННЯ. Після чотирічної перерви сто-
личний Палац спорту  знову приймав свято грації і краси — 
міжнародні змагання з художньої гімнастики «Кубок Дерюгі-
ної». Цього року змагання приурочені до 85-річного ювілею 
легендарного тренера Альбіни Миколаївни Дерюгіної.

На жаль, українки не змогли подарувати наставниці най-
вищі нагороди. Через рецидив старої травми  вибула з бо-
ротьби за абсолютну першість  лідер української збірної Ган-
на Ризатдінова, а за її відсутності наші співвітчизниці спро-
моглися лише на дві «бронзи» в окремих видах. Досвідчена 
Вікторія Мазур, яка була п’ятою в  багатоборстві, виборола 

бронзову нагороду  у вправі з обручем, а п’ятнадцятирічна 
надія — Альона Дьяченко, яка в багатоборстві була сьомою, 
у вправі зі стрічкою розділила третє місце з ізраїльтянкою 
Вікторією Вейнберг-Філановски. 

Утім головний підсумок «Кубка Дерюгіної» — відкриття 
нових імен і путівка у великий спорт для багатьох  малень-
ких грацій. Вже нині слід придивлятися до чемпіонки серед 
юніорок 13-річної  Христини Пограничної й до  учениці  титу-
лованої Ганни Безсонової 14-річної  Єви Мелещук, яка від-
стала від Дьяченко в багатоборстві лише на два рядки та 
кваліфікувалася до  фіналу у вправах з обручем.

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕ-
КА. На адміністративному кор-
доні з тимчасово окупованим 
Кримом відбулися урочистості, 
присвячені відновленню укра-
їнського мовлення на цій тери-
торії. В заходах з відкриття те-
левізійної вежі взяли участь мі-
ністр інформаційної політики 
Юрій Стець, міністр з питань 
тимчасово окупованих тери-
торій та внутрішньо переміще-
них осіб Вадим Черниш, голо-

ва Національної ради України з 
питань телебачення і радіомов-
лення Юрій Артеменко, член 
Національної ради України з 
питань телебачення і радіомов-
лення Сергій Костинський, на-
родний депутат України Рефат 
Чубаров, директор ТОВ «Теле-
мережі України» Петро Семе-
рей та голова Херсонської об-
ласної державної адміністрації 
Андрій Гордєєв.

Отже, чотири ліцензійні раді-
оканали розпочали мовлення з 
вежі, розташованої у селі Чон-
гар Генічеського району. Тож 

жителі Кримського півострова, 
а також південних районів Хер-
сонщини  отримують радіосиг-
нал національного мовника. Це  
«Українське радіо» на частоті 
100,7 МГц, радіо «ТК «Атлант-
СВ» — 101,4 МГц, «Радіо Крим. 
Реалії» — 105,9 МГц та ра-
діо «Херсон FM» місцевої ТРО 
«Софія» — 107,8 МГц. Пред-
ставникам «Радіо Крим. Реа-
лії» та «Херсон FM»  голова На-
ціональної ради з питань теле-
бачення і радіомовлення Юрій 
Артеменко  вручив ліцензії, які 
діятимуть  до 2024 року.

Завершення будівництва ве-
жі в с. Чонгар відбулося в ре-
зультаті реалізації першого ета-
пу Стратегії розвитку телераді-
омовлення в Херсонській об-
ласті та організації мовлення 
на територію Криму на 2016—
2017 роки. Почують україн-
ські національні та регіональ-
ні радіо канали понад 150 тисяч 
жителів Херсонщини,  які про-
живають на території Калан-
чацького, Чаплинського, Ново-
троїцького, Генічеського райо-
нів, та майже 550 тисяч жителів 
Кримського півострова.

Українська телевежа «накрила» Крим  

Вони не пустили 
до столиці кілька 
десятків автобусів 
із «тітушками», 
роззброювали 
кримський «Беркут». 
Незламного борця 
підступно викрали з 
рідної домівки  
і закатували  
у Виграївському лісі.

Посвята в директори 
бібліотеки відбулася кілька 
місяців тому в Краматорську
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