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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 28 квітня 2017 року
USD 2655.1453   EUR 2889.0636      RUB 4.6605     /    AU 335291.75      AG 4635.88      PT 251973.29     PD 212146.11

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ
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МЕДИЦИНА

Рівень щеплень
поступово зростає,
але поки що
залишається
критично низьким

ЦИФРА ДНЯ

Украдені кошти
повертаються 
у держбюджет 

НАРЕШТІ! Про конфіскацію до державного бюджету коштів,
вкрадених режимом Віктора Януковича, доповіли Президентові
Петрові Порошенку Секретар Ради національної безпеки і обо-
рони Олександр Турчинов та Генеральний прокурор Юрій 
Луценко. 

Рішення суду про перерахування до держбюджету 1,5 мільярда
доларів США, заарештованих на рахунках колишніх злочинних
можновладців, набуло чинності 28 квітня. Керівництво Ощадбанку
почало виконувати рішення суду і разом з Державним казначейс-
твом оформлює ці кошти на державні рахунки, повідомляє УНІАН. 

За ці кошти передбачено фінансування оборонного замовлення,
суб’єктів сектору безпеки та оборони,  а також розбудову сільської
медицини, інфраструктурних проектів, фінансування соціальних
програм. «Головне, щоб кошти не було проїдено. Це мають бути ін-
вестиції в майбутнє України», — наголосив Петро Порошенко, за-
певнивши, що це не останнє рішення про повернення вкраденого в
Україну, і кошти колишніх українських можновладців надходитимуть
до державного бюджету.

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«Усе, що було 

необхідно 
для підготовки

Євробачення—2017 в
Україні, 

зроблено». 
Прем’єр-міністр про дотримання термінів і якісну
інфраструктуру для проведення конкурсу
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3
АКТУАЛЬНО

Підвищення соцстандартів 
з 1 травня 2017 року: 
які саме виплати
зростуть, кому 
і на скільки

«Вісла» донині болить
українцям

СУМНА ДАТА. 70 років тому польський комуністичний режим
виселив майже 150 тисяч українців з рідних земель і розсіяв
їх далеко від дому, щоб вони зникли як національна спільнота
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

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

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

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2017 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

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

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

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

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

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА 

ГАЗЕТИ 
«УРЯДОВИЙ 

КУР’ЄР» 
НА 2017 РІК

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ

УСІ
ВІДДІЛЕННЯ

ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ

199 500 
військовослужбовців і працівників ЗСУ
отримали статус учасника бойових дій 

від початку АТО на Донбасі 
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Виставка, присвячена перебігу операції «Вісла», вражала киян і гостей столиці розмахом трагедії
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оголошення

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

Новоайдарський районний суд викликає Бурлак Іри-
ну Євгенівну, яка проживає за адресою: м. Луганськ, 
вул. Івана Франка, буд. 43, як відповідачку в судове за-
сідання з цивільної справи № 419/1189/17-ц за позо-
вом Балашової Світлани Михайлівни в інтересах Ба-
лашова Віталія Миколайовича до Бурлак Ірини Єв-
генівни про зміну прізвища в актовому записі про 
народження дитини без згоди матері, треті особи: 
Служба у справах дітей Новоайдарської РДА, Ново-
адарський РВ ДРАЦС ГТУЮ у Луганській області, від-
будеться 05 травня 2017 року о 09.30 годині в при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, смт Но-
воайдар, вул. Миру, 38.

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

Суддя О. М. Іванова

Березанський районний суд Миколаївської області 
викликає як відповідачку Сємаєву Тетяну Петрівну в су-
дове засідання по цивільній справі за позовом першо-
го заступника прокурора Миколаївської області в інтере-
сах держави до Коблівської сільської ради, Рощенко Лю-
бов Анатоліївни, Сємаєвої Тетяни Петрівни, третя особа, 
яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на 
стороні відповідача Богуш Маргарита Вячеславівна про 
визнання незаконним та скасування рішення, визнання 
недійсним та скасування свідоцтва про право власнос-
ті, витребування земельної ділянки на 22.05.2017 року на 
13.00 год. в приміщенні Березанського районного суду 
за адресою: Миколаївська область, смт Березанка, вул. 
Центральна, 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

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької 
області знаходиться цивільна справа № 2/243/2192/2017 за по-
зовом ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії До-
нецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Москальова І. М., 
Кардаш О. А., Москальової С. Г. про стягнення заборгованості.

Розгляд справи по суті відбудеться 05.05.2017 року о 09.00 
год. у приміщенні Слов’янського міськрайонного суду Донецької 
області за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2 (II поверх).

Явка відповідачів Москальова Іллі Миколайовича, 13.04.1985 
р.н., адреса реєстрації: Донецька область, м. Горлівка, вул. Вели-
кан, 39, кв. 72, Кардаш Олександра Андрійовича, 19.06.1992 р.н., 
адреса реєстрації: Донецька область, м Горлівка, вул. Мойсеєн-
ка, 38, Москальової Світлани Геннадіївни, 16.11.1963 р.н., адре-
са реєстрації: Донецька область, м Горлівка, вул. Великан, 39, кв. 
72, є обов’язковою. У разі неявки відповідачів справу буде роз-
глянуто без їх участі!

Відповідачам пропонується подати свої заперечення проти 
позову та докази.

При собі мати документ, що посвідчує особу.
Суддя І. М. Мінаєв

В приміщенні Каланчацького районного суду  
Херсонської області, що розташований за адресою: 
смт Каланчак, вул. Херсонська, 26, 05.05.2017 року 
о 14 годині 30 хвилин відбудеться розгляд цивільної 
справи за позовом ПАТ «Дельта Банк», представник 
позивача Тафіїв Василь Федорович до Марко Ірини 
Володимирівни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

В судове засідання викликається як відповідачка: 
Марко Ірина Володимирівна, 24.04.1990 р.н.

Роз’яснюємо, у разі неявки в судове засідання без 
поважних причин або неповідомлення суду про при-
чини неявки, справу буде розглянуто за вашої відсут-
ності на підставі наявних в справі доказів.

Додатково роз’яснюємо, що відповідно до ч. 9  
ст. 74 ЦПК України з опублікуванням оголошення 
про виклик, відповідач вважається повідомленим 
про час та місце розгляду справи.

Суддя Ковальчук О. В.

Уточнення 
В оголошенні, надрукованому в № 80 «УК» від 28.04.2017 р., про виклик до су-

ду Моісєєвої Є. В. за позовом Моісєєва О. В. про визнання права власності в по-
рядку спадкування (суддя Чопик О. П.) правильно читати дату і час судового засі-
дання: 13.05.17 р. о 12.00 год., інше без змін. 

Таран Володимир Олександрович викликається 03.05.2017 року о 16.00 як відповідач до Ки-
ївського районного суду  м. Харкова (м. Харків, вул. Валентинівська, 7-Б) у справі № 640/5214/17  
за позовом Федорової Ольги Валеріївни до Тарана Володимира Олександровича про надання 
дозволу на тимчасовий виїзд за кордон неповнолітньої дитини без згоди та супроводу батька.

 Суддя І. В. Ніколаєнко

Таран Володимир Олександрович викликається 04.05.2017 року о 16.00 як відповідач до Ки-
ївського районного суду  м. Харкова (м. Харків, вул. Валентинівська, 7-Б) у справі № 640/5215/17  
за позовом Федорової Ольги Валеріївни до Тарана Володимира Олександровича про надання 
дозволу на тимчасовий виїзд за кордон неповнолітньої дитини без згоди та супроводу батька.

 Суддя І. В. Ніколаєнко

Козелецький районний суд Чернігівської області повідомляє, 
що судове засідання у цивільній справі № 734/3984/16-ц за по-
зовною заявою Григорян Армена Муродавича до Григорян 
Свєтлани Самвєловни про визнання особи, що втратила пра-
во користування житловим приміщенням, та зняття з реє-
страції призначене до розгляду на 11 годину 00 хвилин 03 
травня 2017 року під головуванням судді C. M. Бараненка в 
приміщенні суду за адресою: смт Козелець, вул. Свято-Пре-
ображенська, 7, Чернігівської області. Для участі у справі як 
відповідач викликається Григорян Свєтлана Самвєловна, 22 
вересня 1988 року народження, останнє відоме місце реє-
страції: Козелецький район, Чернігівська область, с. Дешки, 
вул. Калініна, буд. № 49, 17000.

Одночасно суд повідомляє, що з опублікуванням оголо-
шення про виклик, відповідач вважається повідомленим про 
час та місце розгляду справи, тому у разі відсутності відо-
мостей про причини неявки відповідача повідомленого на-
лежним чином, причину неявки буде визнано судом непо-
важною і суд вирішує справу на підставі наявних даних чи 
доказів (ухвалює заочне рішення).

Добропільський міськрайонний суд Донецької області 
(85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Банкова, 
буд. 39а) розглядає цивільну справу за позовною заявою 
Гаврилічевої (Бєлих) Тетяни Василівни до Бєлих Олега 
Володимировича про надання дозволу на тимчасовий 
виїзд дитини за кордон та на виготовлення дитині про-
їзного документа для виїзду за кордон без згоди батька. 
Відповідач Бєлих Олег Володимирович (остання відома 
адреса: Донецька обл., м. Харцизьк, бул. Шевченка, буд. 
6), викликається на 12 год. 00 хв. 04 травня 2017 року до 
Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 2, для 
участі у розгляді справи. До розгляду справи пропону-
ється надати суду письмові пояснення та заперечення, а 
також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відпові-
дача необхідно повідомити суд про причини неявки, інак-
ше справа буде розглянута у його відсутності на підставі 
наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Мацишин Л. С.

Макарівський районний суд Київської області ви-
кликає за адресою: смт Макарів, вул. Димитрія Рос-
товського, б. 35 на 04.05.2017 року на 09.00 годи-
ну як відповідачів Колонщинську сільську раду Ма-
карівського району Київської області, Гуту Андрія 
Івановича, Бабіча Олександра Васильовича, Деци-
ка Антона Миколайовича, Децик Наталію Олексан-
дрівну, Борсук Галину Павлівну по цивільній справі  
№ 370/1094/16-ц за позовом Фіалкової Олени Юріїв-
ни до Колонщинської сільської ради Макарівського 
району Київської області, Гути Андрія Івановича, Ба-
біча Олександра Васильовича, Децика Антона Мико-
лайовича, Децик Наталії Олександрівни, Борсук Га-
лини Павлівни про витребування земельних ділянок 
з чужого незаконного володіння.

У разі неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута за відсутності вказаних осіб.

Суддя Н. Б. Мазка

В провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва перебуває кримінальне провадження відносно Куха-
рішена Андрія Івановича та Головещенка Ігоря Васильо-
вича, обвинувачених у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст.408 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання викли-
каються Кухарішен Андрій Іванович, 08.06.1970 р.н. та 
Головещенко Ігор Васильович, 24.10.1961 р.н., обвину-
вачені у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст.408 КК України, яке відбу-
деться 04 травня 2017 року о 16.00 год. в приміщен-
ні Солом’янського районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. П. Шутова 1, каб. 4, під головуванням  
судді Криворот О. О.

У разі неявки обвинувачених дане оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
них в порядку спеціального судового провадження.

Житомирський районний суд Житомирської обл. (адреса суду: 10031, Житомирська обл., м. Житомир, 
вул. Щорса, 92) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у су-
дове засідання, яке відбудеться:

03.05.2017 об 11:30 до Чалої Ніни Дмитрівни (останнє відоме місце реєстрації: 12422, Житомирська обл., 
Житомирський р-н, с. Дениші, вул. Боженка, буд. 5) справа № 278/667/17, суддя Грубіян Є. О.

08.05.2017 о 12:00 до Щербакова Юрія Васильовича (останнє відоме місце реєстрації: 12442, Жи-
томирська обл., Житомирський р-н, с. Гуйва, вул. Зелена, буд.17, кв. 5) справа № 278/734/17, суддя  
Грубіян Є. О.

15.05.2017 о 10:30 до Бабич Євгенії Григорівни (останнє відоме місце реєстрації: 12401, Житомир-
ська обл., Житомирський р-н, с. Вереси, вул. Княгині Ольги, буд. 24, кв. 7) справа № 278/813/17, суддя  
Грубіян Є. О.

15.05.2017 об 11:30 до Шевчука Дмитра Сергійовича (останнє відоме місце реєстрації: 10000, Житомир-
ська обл., Житомирський р-н, с. Давидівка, вул. Лісова, буд. 2) справа № 278/802/17, суддя Грубіян Є. О.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута за його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважається належним чином повідомленим про 
час, день та місце проведення судового засідання.

Оголошення орендодавця – Інститут історії України НАН України про намір передати в оренду державне майно

№
п/п

Назва
органу

управління

Балансоутримувач 
(назва, юридична
адреса, телефон)

Дані про об’єкти щодо яких надійшли заявки про оренду

Найменування 
та місце

знаходження
об’єкта оренди

Ціна
грн
без
ПДВ

Загальна
площа
кв. м

Вартість
майна за

незалежною
оцінкою

Максимально
можливий

строк оренди

Мета
використання

Інші
умови

1 Національна
Академія

наук України

Інститут історії
України НАН

України 01001,  
м. Київ, вул.

Грушевського, 4,  
тел. (044)2796362

приміщення
на першому

поверсі  
за

адресою:
01001, м. Київ,
вул. Грушев- 

ського, 4

40021,5 156,9 2734767 грн 3 роки Розміщення 
торговельних
об’єктів з про-
дажу непродо-

вольчих
товарів,

алкогольних 
та тютюнових 

виробів

Здій-
снення

ремонту
примі-
щення

Заяви про оренду приміщення приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення за адре-
сою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4. Інститут історії України НАН України. Пропозиції про намір орендувати при-
міщення кожне окремо не розглядаються, тільки в цілому. Додаткова інформація за тел. (044) 279-63-62, 278-78-16.

Богуславський районний суд Київської обл. (адре-
са суду: 09700, Київська обл., м. Богуслав, вул. Фран-
ка, 29-а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості у судо-
ве засідання, яке відбудеться:

05.05.2017 о 10:00 до Налпенко Вікторії Микола-
ївни (останнє відоме місце реєстрації: 09715, Київ-
ська обл., Богуславський р-н, с. Розкопанці) справа 
№ 358/313/17, суддя Корбут В. М.

05.05.2017 о 10:30 до Сміян Наталії Володимирів-
ни (останнє відоме місце реєстрації: 09700, Київська 
обл., м. Богуслав, вул. Лермонтова, буд. 22) справа 
№ 358/171/17, суддя Корбут В. М.

05.05.2017 о 09:30 до Кипиченко Альони Олексан-
дрівни (останнє відоме місце реєстрації: 09700, Київ-
ська обл., м. Богуслав, вул. Орлика Пилипа, буд. 18) 
справа № 358/253/17, суддя Корбут В. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або 
неповідомлення про причини неявки справа буде 
розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням 
цього оголошення відповідач по справі вважається 
належним чином повідомленим про час, день та міс-
це проведення судового засідання.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської обл. 
(адреса суду: 55200, Миколаївська обл., м. Первомайськ, 
вул. К. Маркса, 18) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засі-
дання, яке відбудеться:

03.05.2017 об 11:20 до Гончара Олексія Юрійовича 
(останнє відоме місце реєстрації: 55212, Миколаївська обл.,  
м.  Первомайськ, вул. Гвардійська, буд. 1/2, кв. 32) справа  
№ 484/3759/16-ц, суддя Паньков Д. А.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.    З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Орджонікідзевський районний суд м.Маріуполя (адреса 
суду: 87505, Донецька обл., м. Маріуполь, пр-т Перемоги, 
6) викликає відповідача за позовом ПАТ «Акцентбанк» про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеть-
ся    03.05.2017 о 15:00 до Суслової Майї Георгіївни (остан-
нє відоме місце реєстрації: 72333, Запорізька обл., Меліто-
польський р-н, с. Терпіння, вул. Молодіжна, буд. 39) справа 
№ 320/5897/16-ц, суддя Мельник І. Г.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.    З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача по справі  
№ 409/643/17 за позовом Соколенка Вадима Володимирови-
ча до Чєрєнєвої Інни Володимирівни про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 05.05.2017 року о 13.00 год. 
(резервна дата 19.05.2017 року о 13.00 год.) в залі суду за 
адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевчен-
ка, 2.

Викликається як відповідачка Чєрєнєва Інна Володими-
рівна, останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ, кв. Геро-
їв Сталінграда, буд. 4, кв. 1.

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

Суддя Максименко О. Ю.

Ємільчинський районний суд Житомирської обл. (адре-
са суду: 11200, Житомирська обл., смт. Ємільчине, вул Жов-
тня, 2) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться:

03.05.2017 об 11:30 до Лугина Михайло Миколайович 
(останнє відоме місце реєстрації: 11214, Житомирська обл., 
Ємільчинський р-н, с.Степанівка, вул. Колгоспна, буд. 1) 
справа № 277/241/17, суддя Гресько В. А.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.    З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Кагарлицький районний суд Київської області викликає 
як відповідача Карпенка Миколу Анастасійовича по цивіль-
ній справі № 368/130/17 за позовом Корейби Людмили Пе-
трівни до Карпенка Миколи Анастасійовича про стягнення 
аліментів для розгляду даної справи по суті. Останнє відоме 
місце проживання відповідача Карпенка Миколи Анастасійо-
вича: Херсонська область, Каланчацький район, с. Привілля.

Судове засідання відбудеться 05 травня 2017 року о 09 
год. 00 хв. в м. Кагарлик, приміщенні Кагарлицького район-
ного суду Київської області, що знаходиться за адресою: Ки-
ївська область, м. Кагарлик, вул. Володимира Великого, 3, 
головуючий по справі суддя Шевченко І. І.

В разі неявки відповідача Карпенка Миколи Анастасійо-
вича в судове засідання, справа буде розглянута в його від-
сутність.

Повістка про виклик
Обвинуваченому Екозьянцу Пилипу Вартанови-

чу, 24.10.1964 року народження, зареєстровано-
му: Харківська область,Чугуївський район, с. 3арож-
не, вул. Шкільна, будинок 17, відповідно до вимог  
ст. 133,135 КПК України, необхідно з’явитися 
05.05.2017 року о 15 годині 30 хвилин в приміщен-
ня Київського районного суду м. Харкова (Україна,  
м. Харків, вул. Валентинівська, 7-Б, кабінет № 13).

Суддя Д. В. Нев’ядомський

У зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Шаправ-
ської Олени Володимирівни до Бен Седріна Саміра про стягнен-
ня аліментів на утримання дітей, Приморський районний суд 
міста Маріуполя викликає як відповідача: Бен Седріна Саміра, 
останнє місце проживання якої — місто Маріуполь, вулиця Ба-
гратіона, будинок 43, у судове засідання, яке відбудеться в при-
міщенні суду за адресою: м. Маріуполь, проспект Будівельни-
ків, буд. 52а, кабінет № 3, 6, на 08.30 годину 4 травня 2017 року 
та на 08.30 годину 18 травня 2017 року.

Відповідачу пропонується в разі неявки повідомити суд про 
причини. В разі неявки без поважної причини справа може бу-
ти розглянута у відсутність відповідача. 

Суддя Н. М. Курбанова

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області судді Осіпенко Л. М. знахо-

диться спеціальне кримінальне провадження № 426/17/16-к стосовно Ципкалова Геннадія Ми-
колайовича, 21.06.1973 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених  
ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Ципкалов Г. М. зареєстрований 
за адресою: Луганська область, Краснодонський район, селище Хрящувате, вул. Південна, 11.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський районний суд Луганської області 
викликає Ципкалова Геннадія Миколайовича, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 12 
травня 2017 року об 11.00 год. в залі Сватівського районного суду Луганської області, що розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Осіпенко Л. М., суддів 
Попової О. М., Половинка В. О.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Степанько Сергій Леонідович, 10.04.1971 р.н., останнє відо-
ме місце фактичного проживання та реєстрації: Херсонська обл., м. Кахов-
ка, вул. Першотравнева, буд. 27, кв. 85, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 
297-5 КПК України, вам необхідно з’явитися 4 та 5 травня 2017 року о 10 год. 
00 хв. в каб. № 23 до слідчого відділу УСБУ в Херсонській області старшо-
го слідчого в ОВС Віслоуха А. В., за адресою: м. Херсон, вул. Лютеранська, 
1, для участі у слідчих та процесуальних діях у кримінальному провадженні  
№ 22015230000000032 від 15.07.2015 р. за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області викликає в судо-
ве засідання як відповідача Тимощука Сергія Миколайовича з розгляду ци-
вільної справи 274/6211/16-ц за позовом Публічного акціонерного товари-
ства акціонерного банку «Укргазбанк» до Тимощука Сергія Миколайовича 
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Бердичівського міськрайонно-
го суду Житомирської області за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, 
вул. Житомирська, 30-А, о 09.00 год. 4 травня 2017 року.

У разі неявки в судове засідання відповідача Тимощука Сергія Миколайо-
вича судовий розгляд буде проведено у його відсутність.

Суддя І. Ю. Хуторна

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні спеціального 
судового провадження

Поберій Микола Вікторович, 17.01.1971 р.н., який проживає за адресою: Донецька 
область, м. Докучаєвськ, вул. Ватутіна, буд. 3, кв. 30, у порядку ч. 3 ст. 323 КПК України, 
викликається 05.05.2017 р. о 15.30 год., 15.05.2017 р. о 09.00 год., 14.07.2017 р. о 14.00 
год. та 21.07.2017 р. о 13.00 год. до Красноармійського міськрайонного суду Донецької 
області (адреса розташування: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Європейська, 20, зал 
№ 15), для прийняття участі в судовому засіданні в статусі обвинуваченого в криміналь-
ному провадженні № 42016050000001063 від 05.10.2016 р. за ч. 1 ст. 258-3 КК України. 
Захист обвинуваченого здійснюється за рахунок держави.

Колегія суддів: Клікунова А. С., Корнєєва І. В., Стоілова Т. В.

Сватівський районий суд Луганської області, розташований за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викли-
кає Цибулько Андрія Вікторовича, як відповідача в судове засідання по 
цивільній справі № 426/1566/17 за позовною заявою Цибулько Світла-
ни Сергіївни до Цибулько Андрія Вікторовича про розірвання шлюбу, 
що відбудеться 11 травня 2017 року о 10.30 год.

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

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

Краснолиманський міський суд Донецької обл. (адреса 
суду: 84406, Донецька обл., м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 
13) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

05.05.2017 о 08:15 до Стоян Надія Володимирівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 84406, Донецька обл., м. Крас-
ний Лиман, вул. Шевченка, буд. 34) справа № 236/1031/17,  
суддя Шаньшина М. В.

10.05.2017 о 08:50 до Іванова Людмила Павлівна (останнє 
відоме місце реєстрації: 84401, Донецька обл., м. Лиман, вул. 
Лугова буд. 50) справа № 236/978/17, суддя Саржевська І. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Дунаєвецький районний суд Хмельницької обл. (адре-
са суду: 32400, Хмельницька обл., м. Дунаївці, вул. Красін-
ських, 11) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться:

16.05.2017 о 08:00 до Якимчук Руслан Васильович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 32416, Хмельницька обл., Ду-
наєвецький р-н, с. Тернова, вул. Заставна, буд. 29) справа  
№ 674/392/17, суддя Артемчук В. М.

16.05.2017 о 08:30 до Бабак Сергій Олексійович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 32444, Хмельницька обл., Ду-
наєвецький р-н, с. Залісці, вул. Дом Лісника, буд. 1) справа  
№ 674/257/17, суддя Артемчук В. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.   З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької обл. 
(адреса суду: 85100, Донецька обл., м. Костянтинівка, пр-т 
Ломоносова 157-а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться:

05.05.2017 о 13:00 до Мазурович Тетяна Василівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 85100, Донецька обл.,  
м. Костянтинівка, бул. Космонавтів, буд. 10, кв. 23) справа  
№ 233/999/17, суддя Мартиненко В. С.

11.05.2017 о 09:00 до Землянова Юлія Миколаївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 85106, Донецька обл., м. Костян-
тинівка, вул.Партизанська, буд. 86) справа № 233/162/17,  
суддя Мартиненко В. С.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за  
його відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 
ЦПК України. З опублікуванням цього оголошення відпові-
дач по справі вважається належним чином повідомленим 
про час, день та місце проведення судового засідання.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає 
обвинувачену Пакулу Мар’яну Романівну, 12.07.1982 
року народження (останнє відоме місце проживан-
ня: вул. 9-го Травня, буд. 55, кв. 40, м. Євпаторія, АР 
Крим) у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, у підготовче 
судове засідання, яке відбудеться о 16 годині 00 хви-
лин 14 червня 2017 року.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно 
мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні Голосіївського районного суду міста Києва за 
адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 
14-а, зал № 3 (головуючий суддя Первушина О. С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з момен-
ту опублікування даного оголошення обвинуваче-
на вважається належним чином ознайомлена з йо-
го змістом.

В провадженні Бориспільського міськрайонного суду перебуває цивільна 
справа № 359/8342/16-ц за позовом Бориспільської міської ради Київської 
області до Янішевського Миколи Івановича, третя особа, яка не заявляє са-
мостійних вимог щодо предмета спору: Управління державної реєстрації Го-
ловного територіального управління юстиції у Київській області про витребу-
вання земельної ділянки з чужого незаконного володіння та скасування рі-
шення про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку.

У зв’язку з цим суд викликає як відповідача Янішевського Миколу Івано-
вича у судове засідання.

Розгляд вищезазначеної справи відбудеться о 17 годині 00 хвилин  
3 травня 2017 року за адресою: м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, 10,  
каб. № 7.

Суддя Борець Є. О.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинуваченого Язє-
ва Сергія Олексійовича, 20.11.1962 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: вул. Павленко, 2, м. Сімферополь, АР Крим) у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, у під-
готовче судове засідання, яке відбудеться о 16 годині 00 хвилин 29 трав-
ня 2017 року.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або доку-
мент, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївського ра-
йонного суду міста Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потє-
хіна, 14-а, зал № 3 (головуючий суддя Первушина О. С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування дано-
го оголошення обвинувачений вважається належним чином ознайомлений 
з його змістом.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинуваченого Заха-
рова В’ячеслава Романовича, 31.01.1947 року народження, (останнє відо-
ме місце проживання: вул. 16-го квітня 1944 року, буд. 12, кв. 21, м. Ялта, 
АР Крим) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111  
ч. 1 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 12 годині 30 
хвилин 26 травня 2017 року.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або доку-
мент, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївського ра-
йонного суду міста Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потє-
хіна, 14-а, зал № 3 (головуючий суддя Первушина О. С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування дано-
го оголошення обвинувачений вважається належним чином ознайомлений 
з його змістом.

Бориспільський міськрайонний суд Київської обл. (адреса суду: 08300, Київська обл., 
м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 72) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк», про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

22.05.2017 о 08:30 до Айвазяна Миколи Арутюновича (останнє відоме місце реєстра-
ції: 08300, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Петровське, вул. Центральна, буд. 6) 
справа № 359/6451/16-ц, суддя Борець Є. О.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неяв-
ки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 
ЦПК України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважається на-
лежним чином повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання.

Вугледарський міський суд Донецької обл. (адреса суду: 85670, Донецька обл., 
м. Вугледар, вул. Трифонова, 22) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

07.06.2017 о 14:30 до Щербак Тетяни Миколаївни (останнє відоме місце реє-
страції: Донецька обл., м. Вугледар, вул. 30 років Перемоги, буд.11, кв. 30) справа 
№ 223/158/17, суддя Дочинець С. І.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причи-
ни неявки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними доказами на 
підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, день та місце прове-
дення судового засідання.

Долинський районний суд Івано-Франківської обл. (адреса суду: 77500, Івано-Фран-
ківська обл., місто Долина, вулиця Обліски,115) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

05.05.2017 о 08:40 до Безділя (Крутіхін) Анатолія Володимировича (останнє відоме 
місце реєстрації: 77543, Івано-Франківська обл., Долинський р-н, с. Старий Мізунь, вул. 
Січових Стрільців буд. 16) справа № 343/448/17, суддя Монташевич С. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неяв-
ки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 
ЦПК України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважається на-
лежним чином повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання.

Крюківський районний суд м.Кременчука (адре-
са суду: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 
Красіна, буд. 37/49) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості 
у судове засідання, яке відбудеться:

04.05.2017 о 09:15 до Полухіна Владислава Вален-
тиновича (останнє відоме місце реєстрації: 39600, 
Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Говорова, буд. 
43) справа № 537/605/17, суддя Степура А. А.

05.05.2017 о 10:00 до Кіндратець Анастасії Олек-
сандрівни (останнє відоме місце реєстрації: 39600, 
Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Халаменю-
ка, буд. 12, кв. 99) справа № 537/1071/17, суддя  
Дядечко І. І.

10.05.2017 о 09:00 до Єленка Яніса Юрійовича 
(останнє відоме місце реєстрації: 39600, Полтавська 
обл., м. Кременчук, вул. Східна, буд. 24, кв. 8) справа 
№ 537/470/17, суддя Степура А. А.

У разі неявки відповідача у призначений час або 
неповідомлення про причини неявки справа буде 
розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

Повістка про виклик обвинувачених
Головуючий по справі суддя Селидівського місь-

кого суду Донецької області Черков В. Г. здійснює 
виклик до суду, який розташовано за адресою:  
м. Селидове, вул. Пушкіна, 4 (тел.: 06237-7-22-41) 
обвинуваченого: Смірнової Євгенії Павлівни, остан-
нє відоме місце проживання якої: м. Донецьк, вул.
Калузька, 30/63, яка обвинувачується у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, для 
участі у спеціальному судовому засіданні по кримі-
нальному провадженню № 22016050000000169 від 
23.08.2016 р., яке відбудеться 03.05.2017 року о 09 
годині 30 хвилин.

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації обвинувачені вважають-
ся належним чином ознайомлені з її змістом.

У разі неприбуття обвинуваченого до суду за ви-
кликом без поважних причин, може бути накладе-
но грошове стягнення в розмірі від 0,5 до 2 розмі-
рів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
або застосовано привід, здійснено спеціальне судо-
ве провадження.

Обвинуваченому обов’язково необхідно заздале-
гідь повідомити про неможливість з’явитись до суду.

Повістка про виклик обвинувачених
Головуючий по справі суддя Селидівського місь-

кого суду Донецької області Черков В. Г. здій-
снює виклик до суду, який розташовано за адре-
сою: м. Селидове, вул. Пушкіна, 4 (тел.: 06237-7-
22-41) обвинуваченого: Крюченка Миколи Вален-
тиновича, останнє відоме місце проживання яко-
го: м. Донецьк, вул. Куйбишева, 151/17, який обви-
нувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України, для участі у спеціальному су-
довому засіданні по кримінальному провадженню  
№ 12015050000000690 від 10.08.2015 p., яке відбу-
деться 10.05.2017 року о 09 годині 00 хвилин.

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації обвинувачені вважають-
ся належним чином ознайомлені з її змістом.

У разі неприбуття обвинуваченого до суду за ви-
кликом без поважних причин, може бути накладе-
но грошове стягнення в розмірі від 0,5 до 2 розмі-
рів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
або застосовано привід, здійснено спеціальне судо-
ве провадження.

Обвинуваченому обов’язково необхідно заздале-
гідь повідомити про неможливість з ’явитись до суду.

Повістка про виклик обвинувачених
Головуючий по справі суддя Селидівського місь-

кого суду Донецької області Черков В. Г. здійснює 
виклик до суду, який розташовано за адресою:  
м. Селидове, вул. Пушкіна, 4 (тел.: 06237-7-22-41) об-
винуваченого: Якубовського Едуарда Миколайовича, 
останнє відоме місце проживання якого: м.Донецьк, 
вул. Артема, 80, який обвинувачується у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
для участі у спеціальному судовому засіданні по кри-
мінальному провадженню № 42015050000000629 від 
09.11.2015 р.. яке відбудеться 11.05.2017 року о 14 
годині 30 хвилин.

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації обвинувачені вважають-
ся належним чином ознайомлені з її змістом.

У разі неприбуття обвинуваченого до суду за ви-
кликом без поважних причин, може бути накладе-
но грошове стягнення в розмірі від 0,5 до 2 розмі-
рів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
або застосовано привід, здійснено спеціальне судо-
ве провадження.

Обвинуваченому обов’язково необхідно заздале-
гідь повідомити про неможливість з ’явитись до суду.

Горностаївський районний суд Херсонської обл. (адре-
са суду: 74600, Херсонська обл., смт Горностаївка, вул. Тор-
гова, 10) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться  04.05.2017 о 09:00, до Ощіпка Дмитра Микола-
йовича (останнє відоме місце реєстрації: 74630, Херсонська 
обл., Горностаївський р-н, с. Славне) справа № 655/211/17,  
суддя Посунько Г. А.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України. З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Октябрський районний суд м.Полтави (адреса суду: 36002, 
Полтавська обл., м. Полтава, вул. Навроцького, 5) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться 
03.05.2017 о 16:45 до Хорошаєвої Вікторії Олегівни (останнє 
відоме місце реєстрації: 36000, Полтавська обл., м. Полтава, 
вул. Ветеринарна, буд. 32, кв. 60) справа № 554/9047/16-ц,  
суддя Кулешова Л. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України. З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Лубенський міськрайонний суд Полтавської обл. (адре-
са суду: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Монастир-
ська, 17) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться:

15.05.2017 о 10:30 до Лубоцького Миколи Вікторовича 
(останнє відоме місце реєстрації: 37500, Полтавська обл., 
м. Лубни, вул. Тернівська, буд. 18, корп. 2, кв. 13) справа  
№ 539/553/17, суддя Жага Е. Г.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.    З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Чемеровецький районний суд Хмельницької об-
ласті викликає як співвідповідача Починок Сергія Ва-
сильовича в судове засідання по цивільній справі за 
позовом Хілецької Валентини Василівни до Чемеро-
вецької РДА, про визнання права власності на зем-
лю. Судове засідання відбудеться 05 травня 2017 ро-
ку на 09 годину 30 хвилин за адресою: смт Чемерівці, 
вул. Центральна, 44, Хмельницька область.

Явка Починок Сергія Васильовича в судове засі-
дання обов’язкова.

Суддя В. О. Кулєбякін

Корюківський районний суд Чернігівської обл. (адреса су-
ду: 15300, Чернігівська обл., м.Корюковка, вул. Шевченка, 
66) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться  04.05.2017 о 08:30, до Янченко Тетяни Олександрівни 
(останнє відоме місце реєстрації: 15302, Чернігівська обл., 
м. Корюківка, вул. Кірова, буд. 80) справа № 736/404/17,  
суддя Чурупченко М. І.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.   З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Коропський районний суд Чернігівської області. (адреса 
суду: 16200, Чернігівська обл., смт.Короп, вул. Кибальчича, 
12) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться   04.05.2017 о 10:00, до Карапати Юлії Олександрівни 
(останнє відоме місце реєстрації: 16252, Чернігівська обл., 
Коропський  р-н, с. Билка (Червоне), вул. Пролетарська, буд. 
63) справа № 735/153/17, суддя Балаба О. А.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.    З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Автозаводський районний суд м.Кременчука (адреса су-
ду: 39614, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Першотрав-
нева, 29/5) викликає відповідача за позовом ПАТ Акцент-
банк про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться   24.05.2017 о 08:45, до Самойленка Володими-
ра Миколайовича (останнє відоме місце реєстрації: 39605, 
Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Миколи Гоголя, буд. 3,  
кв. 18) справа № 524/8392/16-ц, суддя Кривич Ж. О.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Куйбишевський районний суд Запорізької облас-
ті викликає як відповідача Михаленя Олександра Ві-
кторовича, 25.05.1989 року народження в судове за-
сідання, яке призначене на 16 год. 00 хв. 03.05.2017 
року, для розгляду цивільної справи № 319/376/17 за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний Ощадний банк України» в особі філії Доне-
цьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Миха-
леня Олександра Вікторовича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, яке відбудеться 
за адресою: вул. Центральна 26а, смт Більмак Біль-
мацького району, Запорізької області.

Суддя Валігурський Г. Ю.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова повідо-
мляє Кушнарьова Павла Павловича, що 06 червня 2017 
року о 15.00 у приміщенні Орджонікідзевского районно-
го суду м. Харкова (пр. Архітектора Альошина, 7, зала 
№2) відбудеться судове засідання по цивільній справі за 
позовом Кушнарьової Ольги Олександрівни до Кушна-
рьова Павла Павловича, третя особа Служба у справах 
дітей по Московському району Управління служб у спра-
вах дітей Департаменту праці та соціальної політики Хар-
ківської міської ради про позбавлення батьківських прав. 

У разі неявки справу буде розглянуто за Вашої відсут-
ності.

Суддя О. А. Саркісян

Куп’янський міськрайонний суд Харківської області викликає 
Рубана Володимира Миколайовича, що мешкає за адресою: Хар-
ківська область, м. Куп’янськ, вул. 1 Травня, буд. № 39, кв. № 29, 
як відповідача по цивільній справі за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Харківгаз» до Рубана Володимира Микола-
йовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 22 травня 2017 року о 13.30 год. 
у приміщенні суду за адресою: Харківська область, м. Куп’янськ, 
вул. 1 Травня, 27-а, каб. № 1.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки до суду в вищезаз-
начений день і час без поважної причини справа буде розгля-
нута у відсутність відповідача за наявними в матеріалах справи 
документами. Про причини неявки відповідач зобов’язаний по-
відомити суд.

Суддя Л. В. Гетьман

Шосткинський міськрайонний суд Сумської об-
ласті, який знаходиться за адресою: вул. Свободи, 
63, м. Шостка, Сумська область, викликає Лизня Во-
лодимира Михайловича, 07 червня 1971 року наро-
дження, в судове засідання призначене на 10 травня 
2017 року о 08 год. 30 хв. у цивільній справі за позо-
вом Лизень Наталії Валентинівни до Лизень Володи-
мира Михайловича про стягнення аліментів на утри-
мання повнолітньої дитини, що продовжує навчання.

Суддя Т. В. Литвинко

Обухівський районний суд Київської області по 
цивільній справі № 2-390/17 за позовом Хмелевської 
Ольги Володимирівни викликає як відповідача Рай-
ського Владислава Кузьмовича на 23 травня 2017 
року на 11 годину 30 хвилин.

Судове засідання відбудеться під головуванням 
судді Потабенко Л. В., в приміщенні Обухівського 
районного суду Київської області, що розташоване 
за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Київська,  
б. 20.

В разі неявки відповідача в судове засідання спра-
ва буде розглянута у його відсутність на підставі на-
явних у справі доказів.
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Апеляційний суд Хмельницької області повідомляє, що цивільна справа за позовом Бобрової Те-
тяни Миколаївни до Гуменюк Ганни Андріївни, Гуменюка Володимира Панасовича, Гуменюка Олек-
сандра Володимировича, Кривулі Євгена Костянтиновича про усунення перешкод в користуван-
ні власністю, виділення в натурі частини житлового будинку призначена до судового розгляду на 
17 травня 2017 року о 10 годині 30 хвилин за адресою: м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1.

Неявка сторін або інших осіб, які беруть участь у справі, належним чином повідомлених про час 
і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.

Суддя М. М. Пастощук

Дніпровський районний суд м. Києва викликає як відповідача Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «ЖЕК ФЛАГМАН» у судове засідання по цивільній справі за позовом Заворіної Світлани 
Володимирівни до Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ЕКСПЛУАТАЦІЯ», Товариства 
з обмеженою відповідальністю «ЖЕК ФЛАГМАН» про захист прав споживача та стягнення надмір-
но сплачених грошових коштів, яке відбудеться 15 червня 2017 року о 12.00 годині в приміщенні 
суду за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 30.

У випадку неявки відповідача в судове засідання, справа буде розглянута в його відсутність.
Суддя Н. О. Яровенко

Втрачений довірителем примірник 
довідки № 583 від 21.11.2005 року 
про право довірителя на набуття 
у власність об’єкта інвестування, 

виданої ПАТ АКБ «АРКАДА» 
Страшнюк Наталії  Іванівни, 

вважати недійсною.

Бериславський районний суд Херсонської області викликає як відповідачку Приходько Ва-
лентину Миколаївну, 05.02.1978 року народження, по цивільній справі за позовом Товариства 
з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» до Приходько Валентини Микола-
ївни про стягнення заборгованості за кредитним договором. Слухання справи призначено на 
19.05.2017 року о 09.30 год. у приміщенні Бериславського районного суду Херсонської області 
за адресою: м. Берислав Херсонської області, вул. Центральна, 249, тел. (05546)-7-37-57. У разі 
неявки в судове засідання справа буде розглянута за вашої відсутності.

Суддя Р. Р. Волошин

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя викликає Ситнік Світлану Василів-
ну в судове засідання як відповідачку за позовом Ситнік Світлани Василівни про усу-
нення перешкод у здійсненні права власності, призначене на 10.05.2017 року о 14.00 
годині, яке відбудеться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 55, кабінет 19,  
суддя Геєць Ю.В.

У випадку неявки в судове засідання та неповідомлення суду про поважну причи-
ну неявки, позов буде розглянутий на підставі документів, які є в матеріалах справи.

Втрачений судновий білет 

на човен «Южанка», 1971 р.в., 

зав. № Н/В, зареєстрований 

під бортовим номером УКИ-7410, 

виданий на ім’я Шумбара Миколи 

Григоровича вважати недійсним.

ПОВІСТКА
Підозрюваний(на)

Романенко Володимир Вікторович 26.09.1970 м. Ялта, вул. Дмитрієва, 4, Автономна  
Республіка Крим

42016000000002695

Кулєшова Оксана Ігорівна 06.11.1980 м. Ялта, вул. Дмитрієва, 4, Автономна  
Республіка Крим

42016000000002697

Гулевич Юрій Григорович 31.07.1959 м. Сімферополь, вул. Балаклавська, 117,  
кв. 64, Автономна Республіка Крим

42016000000002457

Уржумова Наталя Валеріївна 21.02.1972 м. Сімферополь, вул. Кечкеметська, 87,  
кв. 54, Автономна Республіка Крим

42016000000002461

Федоренко Евеліна Робертівна 03.09.1972 м. Сімферополь, вул. Складська, 25/19,  
Автономна Республіка Крим

42016000000002450

Кулінська Наталя Володимирівна 20.05.1975 м. Феодосія, вул. Свердлова, 1, Автономна  
Республіка Крим

42016000000002373

Шаповал Анастасія Володимирівна 06.09.1983 м. Феодосія, вул. Свердлова, 1, Автономна  
Республіка Крим

42016000000002380

Лантратова Антоніна Іванівна 08.09.1963 м. Алушта, вул. Судацька, 24, Автономна  
Республіка Крим

42016000000002622

Биховець Михайло Олександрович 13.08.1976 м. Сімферополь, вул. Лексіна, 46, кв. 58,  
Автономна Республіка Крим

42016000000002612

Короткова Любов Михайлівна 19.08.1966 м. Керч, вул. Свердлова, 4, Автономна  
Республіка Крим

42017000000001043

Іщенко Василь Іванович 10.02.1954 м. Сімферополь, вул. Павленка, 2, Автономна  
Республіка Крим

42016000000002629

Авраміді Тетяна Станіславівна 03.06.1972 м. Сімферополь, вул. Павленка, 2, Автономна  
Республіка Крим

42016000000002702

Рошка Марина Володимирівна 20.02.1976 вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, Автономна  
Республіка Крим

42016000000003290

Белоусов Едуард Феліксович 27.07.1958 вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, Автономна  
Республіка Крим

42016000000002711

Тимошенко Катерина Григорівна 06.05.1967 вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, Автономна  
Республіка Крим

42016000000002767

відповідно до вимог ст. 290 КПК України викликається на 4 травня 2017 року з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. до прокурора відді-
лу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчине-
них на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України Василенка C.M. у кабінет №712 за адресою: бульвар Лесі 
Українки, 26-а, м. Київ (тел. 044-596-70-13), для вручення повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру, 
а також проведення слідчих дій за вашою участю.

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 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 тим-

часово 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.

Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо якої здій-

снюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отриман-
ня 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 пла-
ти – у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати – у випадку неприбут-
тя на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано при-
від.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом. {Частину четверту статті 139 виклю-
чено 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) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є під-
ставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Прокурор відділу процесуального керівництва 
у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу 
управління з розслідування злочинів, вчинених 
на тимчасово окупованих територіях 
Генеральної прокуратури України                                           Василенко C. M.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Клич-
нікова Володимира Миколайовича як обвинуваченого на 
11 год. 45 хв. 15.05.2017 року в справі за обвинуваченням 
Кличнікова Володимира Миколайовича, 24.08.1964 року на-
родження, у вчиненні кримінального правопорушення (зло-
чину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Зако-
ну України № 1183-VII від 08.04.2014 «Про внесення змін до 
Кримінального кодексу України») за адресою: м. Київ, вул. 
Сергієнка, 3, каб. 40.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого 
в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Бірса О. В.

10.05.2017 року о 09 год. 30 хв. у Козятинському 
міськрайсуді (вул. Грушевського, 64, м. Козятин, Ві-
нницька область) відбудеться розгляд справи за по-
зовом ПАТ «Альфа-Банк» до Кондратюка Д. О. про 
стягнення заборгованості. Суд викликає як відпові-
дача Кондратюка Дмитра Олександровича (остан-
нє відоме місце проживання: вул. О. Кошового, 54,  
кв. 7, м. Козятин, Вінницька обл.).

З опублікуванням оголошення про виклик, відпо-
відач вважається повідомленим про час і місце роз-
гляду справи і у випадку неявки справа може бути 
розглянута у його відсутності.

Суддя Воронюк В. А.

Вінницький міський суд Вінницької області викли-

кає Загороднього Івана В’ячеславовича на 25.05.2017 

року об 11 год. 00 хв. та на 26.05.2017 року о 10.00 

год. у зал судового засідання № 3, суддя Бар’як А. С., 

на розгляд справи за позовом Товариства з обмеже-

ною відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» до 

Загороднього Івана В’ячеславовича про стягнення 

заборгованості.

В Херсонському міському суді Херсонської об-
ласті 25 травня 2017 року о 10.20 годині в кабінеті  
№ 302 відбудеться судове засідання по цивільній 
справі за позовом Старченка Віталія Вікторовича до 
Приватної виробничої фірми «Ремтранс», Новицько-
го Ігоря Анатолійовича про стягнення боргу за роз-
пискою. В судове засідання викликається відповідач 
Новицький Ігор Анатолійович. У разі неявки справу 
буде розглянуто у його відсутності.

Суддя В. В. Прохоренко

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викли-
кає як відповідачів: Гришина Володимира Юрійовича, Гри-
шину Олену Володимирівну, Гришина Юрія Володимирови-
ча (прож: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, ш. Будівель-
ників, 7-а/61) у судове засідання з розгляду цивільної справи 
за позовом Кузнєцова Олександра Геннадійовича до Гриши-
на Володимира Юрійовича, Гришиної Олени Володимирів-
ни, Гришина Юрія Володимировича про визнання осіб таки-
ми, що втратили право користування жилим приміщенням, 
яке відбудеться 06.06.2017 року о 16 годині 00 хвилин у при-
міщенні 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 І. О. Юзефович

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (суддя Палюх Т. Д.) викликає в судове за-
сідання відповідача Михайленка Ігоря Івановича у спра-
ві за позовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний ощадний банк України» про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором.

Останнє місце проживання відповідача: вул. Калузька, 
буд. 14, кв. 28, м. Донецьк, Дніпропетровська область.

Судове засідання призначене на 19 травня 2017 р. о 
09.00 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 
135, каб. 511.

У разі неявки відповідача в судове засідання справа, 
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута 
за його відсутністю.

Новопсковський районний суд Луганської облас-
ті викликає Обухова Віктора Васильовича як відпові-
дача в судове засідання для розгляду цивільної спра-
ви ЄУ № 420/368/17 (провадження № 2/420/234/17) 
за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Альфа-Банк» про стягнення заборгованості, яке 
відбудеться 11 травня 2017 року о 08 год. 15 хв. (ре-
зервна дата судового засідання – 18 травня 2017 ро-
ку о 08 год. 00 хв.) у приміщенні Новопсковського 
районного суду Луганської області за адресою: вул. 
Українська, 28, смт Новопсков Луганської області.

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

Суддя О. С. Стеценко

Южноукраїнський міський суд Миколаївської об-
ласті викликає в судове засідання на 17.05.2017 р. 
о 10.00 год. за адресою: Миколаївська область,  
м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3-А, до судді  
Савіна О. І. відповідача Волощука Сергія Дмитровича 
у цивільній справі № 486/89/17 за позовом Родомяка 
Павла Валентиновича до Волощука Сергія Дмитро-
вича про відшкодування матеріальної шкоди, упуще-
ної вигоди та моральної шкоди.

В разі неявки відповідача справу буде розглянуто 
без його участі  за наявними в ній доказами.

Голосіївський районний суд міста Києва викли-
кає обвинуваченого Шаповаленка Віктора Вікторови-
ча, 12.04.1956 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: вул. Героїв Сталінграда, 53, кв. 62, 
м. Севастополь, АР Крим) у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ст. 111 ч. 1 КК 
України, у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться о 12 годині 30 хвилин 26 травня 2017 року.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні Голосіївського районного суду міста Києва за 
адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 
14-а, зал № 3 (головуючий суддя Первушина О. С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з момен-
ту опублікування даного оголошення, обвинуваче-
ний вважається належним чином ознайомленим з 
його змістом.

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження віднос-
но Лісовської Валентини Володимирівни, 27.12.1949 
р.н., обвинуваченої у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання ви-
кликається Лісовська Валентина Володимирівна, 
27.12.1949 року народження, обвинувачена у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбудеться 13 травня 
2017 року о 09.30 год. у приміщенні Солом’янського 
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ,  
вул. П.Шутова, 1, каб. 10, під головуванням судді  
Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченої дане оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю об-
винуваченої в порядку спеціального судового прова-
дження.

У провадженні Голованівського районного суду Кі-
ровоградської області, смт Голованівськ, знаходить-
ся цивільна справа № 386/359/17 за позовом Поно-
маренко Світлани Вікторівни до Хазара Голам Алі 
Моххамад Алі про розірвання шлюбу.

Судовий розгляд справи призначено на 23 травня 
2017 року о 10 год. 00 хв. у Голованівському район-
ному суді за адресою: смт Голованівськ, вул. Собор-
на (Леніна), 18.

Суд викликає Хазара Голам Алі Моххамад Алі в су-
дове засідання як відповідача.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповіда-
ча до суду та неповідомлення про причини неявки, 
справа буде розглянута за наявними в ній доказами 
з постановленням заочного рішення.

Суддя Гут Ю. О.

Іллінецький районний суд Вінницької області викликає 
Пустенького Юрія Миколайовича, останнє відоме місце 
проживання: с. Бабин, вул. Ватутіна, 11/7 Іллінецького 
району Вінницької області, та Бондаренка В’ячеслава Во-
лодимировича, останнє відоме місце проживання: вул. 
Ягідна, 7, м. Боярка Києво-Святошинського району Ки-
ївської області, у судове засідання як відповідачів по ци-
вільній справі № 131/2129/16-ц за позовом ТОВ «Порше 
Мобіліті» до Пустенького Юрія Миколайовича та Бонда-
ренка В’ячеслава Володимировича про стягнення забор-
гованості та збитків відповідно до кредитного договору.

Судове засідання призначено на 13 год. 00 хв. 15 трав-
ня 2017 року в залі засідань Іллінецького районного суду 
Вінницької області за адресою: м. Іллінці Вінницької об-
ласті, вул. Європейська, 28, 22700.

У разі неявки в судове засідання справу буде розгля-
нуто у їхню відсутність.

Голова суду М. В. Шелюховський

Голосіївський районний суд міста Києва викликає 
обвинувачену Дорошенко Тетяну Іллівну, 23.06.1955 
року народження (останнє відоме місце проживан-
ня: провулок Радгоспний, 5/30, м. Сімферополь, АР 
Крим) у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, у підготовче 
судове засідання, яке відбудеться о 12 годині 00 хви-
лин 13 червня 2017 року.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні Голосіївського районного суду міста Києва за 
адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 
14-а, зал № 3 (головуючий суддя Первушина О. C.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з момен-
ту опублікування даного оголошення, обвинувачена 
вважається належним чином ознайомленою з його 
змістом.

Голосіївський районний суд міста Києва викли-
кає обвинуваченого Шмелькова Владислава Валері-
йовича, 13.11.1969 року народження (останнє відо-
ме місце проживання: вул. Гоголя, 52/58, м. Красно-
перекопськ, АР Крим, 96002) у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ст. 111 ч. 1 КК 
України, у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться о 16 годині 00 хвилин 24 травня 2017 року.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні Голосіївського районного суду міста Києва за 
адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 
14-а, зал № 3 (головуючий суддя Первушина О. C.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з момен-
ту опублікування даного оголошення, обвинуваче-
ний вважається належним чином ознайомленим з 
його змістом.

Борзнянський районний суд Чернігівської області ви-
кликає в судове засідання Приходько Тетяну Владисла-
вівну, 04.10.1973 року народження, останнє відоме міс-
це проживання: м. Борзна Чернігівської області та При-
ходька Євгенія Миколайовича, 06.10.1991 року наро-
дження, останнє відоме місце проживання: м. Борзна, 
Чернігівської області, як відповідачів у цивільній справі  
№ 730/335/17 за позовом Приходько Віри Іванівни до 
Приходько Тетяни Владиславівни, Приходька Євгенія 
Миколайовича про визнання осіб такими, що втратили 
право користування житлом, яке відбудеться 05 трав-
ня 2017 року о 09.00 год. в приміщенні суду за адресою:  
м. Борзна, вул. Незалежності, 4, Чернігівської обл.

У випадку вашої неявки справа буде розглянута у ва-
шу відсутність.

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

Суддя О. А. Луговець

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викли-
кає як відповідачів у судові засідання з розгляду цивіль-
них справ за позовами Публічного акціонерного товариства 
«Державний ощадний банк України» в особі філії Лугансько-
го обласного управління AT «Ощадбанк», які відбудуться у 
приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєро-
донецьк, бул. Дружби Народів, 19:

01 червня 2017 року
о 16.00 год. Гринчук Ірину Олександрівну (Луганська об-

ласть, м. Кадієвка (Стаханов), вул. К. Лібкнехта, 47/13), Де-
маш Юрія Олександровича (Луганська область, м. Кадієвка 
(Стаханов), вул. Паркова, 13) (справа № 428/2686/17);

о 16.10 год. Мариніна Віталія Дмитровича (Луганська об-
ласть, м. Кадієвка (Стаханов), вул. Н. Курченко, 24/67), Ма-
риніну Олену Володимирівну (Луганська область, м. Кадієвка 
(Стаханов), вул. Н. Курченко, 24/67), (справа № 428/2487/17).

У разі неявки на вказане судове засідання суд розгляда-
тиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. О. Юзефович
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оголошення
Волочиський районний суд Хмельницької області 

(м. Волочиськ, вул. Слави, 8) викликає в судове за-
сідання відповідача Тахтомишева Антона Микола-
йовича на 10 годину 30 хвилин 11 травня 2017 ро-
ку по справі за позовом Тахтомишевої Марини Анва-
рівни до Тахтомишева Антона Миколайовича про ро-
зірвання шлюбу.

У разі неявки відповідача справа розглядатиметь-
ся без його участі.

Суддя Павлова А. С.

Дубенський міськрайонний суд викликає Боцю-
ка Олександра Стефановича як відповідача у цивіль-
ній справі № 559/307/17 за позовною заявою Боцюк 
Маріанни Миколаївни до Боцюка Олександра Стефа-
новича про стягнення аліментів на дружину із якою 
проживає дитина, до досягнення дитиною 3-х років, 
в судове засідання, яке відбудеться 07 червня 2017 
року о 13 год. 30 хв. в приміщенні Дубенського місь-
крайонного суду за адресою: Рівненська область,  
м. Дубно, вул. Д. Галицького, 22.

В разі неявки відповідача, справа буде розглянута 
у його відсутності на підставі наявних доказів.

Суддя Ходак С. К.

Лозівський міськрайонний суд Харківської об-
ласті викликає Косяка Григорія Григоровича на роз-
гляд цивільної справи № 629/899/17 за позовом Ква-
ша Тетяни Андріївни до Косяка Григорія Григорови-
ча про визнання договору дійсним, який відбудеться 
15 травня 2017 року о 12.30 годині в приміщенні Ло-
зівського міськрайонного суду Харківської області за 
адресою: м. Лозова Харківської області, вул. Яросла-
ва Мудрого, 9.

З опублікуванням оголошення про виклик, від-
повідачі вважаються повідомленими про час і місце 
розгляду справи і у випадку неявки розгляд справи 
може бути проведений за їхньої відсутності.

Суддя О. Г. Попов

Святошинський районний суд м. Києва викли-
кає гр. Кухаренко Наталію Анатоліївну, останнє ві-
доме місце проживання: вул. Серпова буд. 1, кв. 26,  
м. Київ у судове засідання щодо розгляду цивільної 
справи № 2/759/2931/17 за позовом Кухаренко Іва-
на Володимировича до Кухаренко Наталії Анатоліїв-
ни про вселення, усунення перешкод у користуван-
ні власністю та виселення, що відбудеться 11 травня 
2017 року о 10 год. 00 хв.

Просимо гр. Кухаренко Наталію Анатоліївну 
з’явитися до Святошинського районного суду м. Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Колоса, 27-А, зал 
№ 3, з собою мати документ, який посвідчує особу.

Суддя Величко Т. О.

Сторожинецький районний суд Чернівецької області ви-
кликає як відповідачку: Деліцой Любов Вікторівну – рік на-
родження суду невідомий, останнє відоме місце проживання 
с. Снячів Сторожинецького району Чернівецької обл., у судо-
ве засідання в цивільній справі за позовом Василашко С. П. 
до Сторожинецької РДА Чернівецької обл., Деліцой Л. В., Яко-
вець Ю. І., Афанасьєвої Н. О., Гоцмана К. Д. про визнання не-
законним рішення органу виконавчої влади, визнання недій-
сними державних актів про право власності на землю і до-
говору купівлі-продажу землі, на 15 год. 00 хв. 17.05.2017 
року за адресою: м. Сторожинець, вул. Чернівецька, 6, ка-
бінет № 02.

У разі неявки в судове засідання, справа буде розгляну-
та у вашій відсутності.

Суддя Н. П. Дедик

Баранівський районний суд Житомирської області 
викликає як відповідача Омельчука Олександра Анато-
лійовича, 28 квітня 1977 року народження по цивільній 
справі за позовом Старжинської Віталії Володимирівни 
до Омельчука Олександра Анатолійовича про стягнення 
заборгованості за договором позики, в судове засідан-
ня, яке відбудеться 19 травня 2017 року о 14 годині 00 
хвилин у приміщенні суду за адресою: м. Баранівка, вул. 
Першотравенська, 30, Житомирської області.

У випадку неприбуття до судового засідання відпові-
дача необхідно повідомити суд про причини неявки, інак-
ше справа буде розглянута у його відсутність на підста-
ві наявних даних та доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя О. П. Михалюк

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу за позовом Кусікіної Марини Олек-
сандрівни до Горлівської міської ради Донецької області 
про визнання права власності.

Відповідач по справі Горлівська міська рада, яка роз-
ташована за адресою: Донецька область, м. Горлівка, пр. 
Перемоги, б. 67, викликається на 08.55 годину 03 трав-
ня 2017 року до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відпові-
дач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя І. О. Сидоренко

Святошинський районний суд м. Києва викли-
кає до суду як відповідача Дружиніну Ірину Львівну, 
останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. Бу-
лаховського 5-Б, кв. 227 за позовом Ковальова Іл-
лі Анатолійовича до Дружиніної Ірини Львівни, 3-тя 
особа: Відділ РАЦС Святошинського РУЮ у м. Киє-
ві про оспорювання батьківства та виключення відо-
мостей про батька з актового запису про народжен-
ня дітей.

Судове засідання призначено на 25.05.2017 р. на 
12.30 год. в приміщенні Святошинського районного 
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 
142, зал № 4.

Суддя Петренко Н. О.

Біляївський районний суд Одеської області викли-
кає у судове засідання як відповідачку Романюк Оль-
гу Миколаївну по цивільній справі № 496/4553/16-ц за 
позовом Єпіфанцевої Олени Олександрівни до Ро-
манюк Ольги Миколаївни про зобов’язання вико-
нання договору поруки, яке відбудеться о 09.30 год. 
31.05.2017 року у приміщенні Біляївського районно-
го суду Одеської області, за адресою: Одеська об-
ласть, м. Біляївка, вул. Кіпенко, 1, каб. № 8, суддя 
Драніков С. М.

У разі повторної неявки відповідачки до судового 
засідання суд може ухвалити заочне рішення на під-
ставі наявних у справі доказів.

Представник Докучаєвської міської ради Доне-
цької області остання відома адреса місцезнахо-
дження: м. Докучаєвськ, Донецької області, вул. Не-
залежності України, буд. 22, викликається в судо-
ве засідання до Пологівського районного суду За-
порізької області як представник відповідача по ци-
вільній справі № 324/1423/16-ц за позовом Борисо-
вої Лариси Олександрівни до Докучаєвської міської 
ради Донецької області про встановлення додатко-
вого строку для прийняття спадщини, яке відбудеть-
ся 04.05.2017 року о 16 год. 00 хв. в приміщенні су-
ду за адресою: вул. Єдності, 28, м. Пологи, Запорізь-
кої області.

Суддя Іванченко М. В.

Бериславський районний суд Херсонської області ви-
кликає як відповідачку Сизоненко Марію Олексіївну, 
21.08.1960 року народження, по цивільній справі за по-
зовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП 
Факторинг Україна» до Сизоненко Марії Олексіївни про 
стягнення заборгованості за кредитним договором. Слу-
хання справи призначено на 19.05.2017 року о 09.00 год. 
в приміщенні Бериславського районного суду Херсон-
ської області за адресою: м. Берислав, Херсонської об-
ласті, вул. Центральна, 249, тел. (05546)-7-37-57. У ра-
зі неявки в судове засідання справа буде розглянута за 
вашої відсутності.

Суддя Р. Р. Волошин

Новопсковський районний суду Луганської облас-
ті 13.03.2017 року ухвалив заочне рішення по цивіль-
ній справі ЄУ № 420/2414/16-ц за позовною заявою 
Мельник Тетяни Григорівни до Мельник Володими-
ра Максимовича про розірвання шлюбу.

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

Суддя О. С. Стеценко

Южноукраїнський міський суд Миколаївської об-
ласті викликає в судове засідання на 23.05.2017 р. о 
10.00 год. за адресою: Миколаївська область, м. Юж-
ноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3-а до судді Саві-
на О. І. як відповідача Теплого Олександра Григоро-
вича у цивільній справі № 486/97/17 за позовом Ле-
люх Людмили Володимирівни до фізичної особи-
підприємця Теплого Олександра Григоровича про 
розірвання договору поставки та стягнення збитків.

В разі неявки відповідача, справу буде розглянуто 
без його участі за наявними доказами у справі.

В провадженні Галицького районного суду м. Львова пе-
ребуває цивільна справа № 461/1706/17, за позовом Управ-
ління соціального захисту департаменту гуманітарної політи-
ки Львівської міської ради до Лисаковської-Бойко Надії Ана-
толіївни про стягнення коштів державної допомоги.

Розгляд справи відбудеться 11 травня 2017 року о 10.45 
годині в приміщенні Галицького районного суду м. Львова за 
адресою: м. Львів, вул. Чоловського 2.

Суд повідомляє відповідача Лисаковську-Бойко Надію 
Анатоліївну, що у разі її неявки в судове засідання 11.05.2017 
року о 10.45 годині, справу буде розглянуто у її відсутності, 
на основі наявних в матеріалах справи доказах.

Суддя Лялюк Є. Д.

Харківський районний суд Харківської області ви-
кликає Детенюк Юлію Володимирівну як відпові-
дачку у судове засідання, по справі за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства комерційний банк 
««Приватбанк»» до Детенюк Юлії Володимирівни 
(яка діє в інтересах малолітньої дитини Селезньо-
ва Єгора Дмитровича) про стягнення боргу кредито-
ром спадкодавця, яке відбудеться 16.05.2017 року о 
08.45 год. в приміщенні Харківського районного су-
ду Харківської області каб. 16 (смт Покотилівка, Ско-
роди, 18).

Явка обов’язкова, при неявці відповідачки справа 
буде розглянута за її відсутності.

Суддя Я. А. Шинкарчук

Кіцманський райсуд Чернівецької області викли-
кає представника ОДО «Страхова компанія «СПІЧ», 
місце знаходження якої: м. Донецьк, вул. Артема, 
154-в, як відповідача у справі № 718/516/17 за позо-
вом Ширіноі Юлії Сергіївни до ОДО «Страхова ком-
панія «СПІЧ» про поновлення на роботі, яку призна-
чено до розгляду на 10 годину 00 хвилин 22 трав-
ня 2017 року.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки вас в 
судове засідання, справа буде розглянута без вашої 
участі.

Суддя В. М. Мізюк

Фастівський міськрайонний суд Київської об-
ласті викликає в судове засідання Мішаріна Євгена 
Олександровича, як відповідача, по цивільній справі  
№ 2/381/627/17, № 381/1078/17 за позовом Мішарі-
ної Тетяни Володимирівни до Мішаріна Євгена Олек-
сандровича, третя особа: орган опіки та піклування 
виконкому Фастівської міської ради про позбавлен-
ня батьківських прав.

Справа до розгляду в судовому засіданні призна-
чена на 26 травня 2017 року, на 10 год. 00 хв., за 
адресою: Київська область, м. Фастів, вул. І. Ступа-
ка, 25, каб. 18. Явка відповідача в судове засідання 
обов’язкова. 

Суддя Л. М. Ковалевська

Червоноармійський районний суд Житомирської обл. 
(адреса суду: 12200, Житомирська обл., смт. Червоноар-
мійськ, вул. Леніна, 117) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ ««Приватбанк»», про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання, яке відбудеться 03.05.2017 о 12:00 до Затор-
ська Тетяна Анатоліївна (останнє відоме місце реєстрації: 
12024, Житомирська обл., Червоноармійський р-н, с. Ула-
шанівка, вул. Кірова, буд. 35) справа № 292/291/17, суддя 
Гуц О. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України. З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Великолепетиський районний суд Херсонської обл. (адре-
са суду: 74500, Херсонська обл., смт. Велика Лепетиха, вул. 
Чкалова, 7-А) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
««Приватбанк»», про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться:

26.05.2017 об 11:00 до П’ятигорець Ольга Миколаївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 74531, Херсонська обл., 
Великолепетиський р-н, с. Рубанівка) справа № 649/72/17, 
суддя Мамаєв В. А.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Стрийський міськрайонний суд Львівської обл. (адреса 
суду: 72400, Львівська обл., м. Стрий, вул. Валова, 12) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ ««Приватбанк»», про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся:

10.05.2017 о 16:30 до Гаврилків Ігор Васильович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 82454, Львівська обл., с. Сти-
нава, вул. 8 Березня) справа № 456/1264/16-ц, суддя  
Микитчин І. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.   З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Сновський (Щорський) районний суд Чернігівської обл. 
(адреса суду: 15200, Чернігівська обл., м. Щорс,, вул. 30 ро-
ків Перемоги, 37-б) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
««Приватбанк»», про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться  03.05.2017 о 09:00 до Сайко Олег 
Сергійович (останнє відоме місце реєстрації: 15200, Черні-
гівська обл., м. Сновськ, вул. Чапаєва, буд. 38) справа № 
749/179/17, суддя Чигвінцев М. С.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Шевченківський районний суд м.Запоріжжя (адреса суду: 
69071, Запорізька обл., м. Запоріжжя,  вул. Чарівна, 117-А) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ ««Приватбанк»», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться   04.05.2017 о 09:00 до Тресецька Валентина Василів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 69063, Запорізька обл.,  
м. Запоріжжя, вул. Військоматівська буд. 20, кв. 5) справа  
№ 331/105/17, суддя Щаслива О. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Оболонський районний суд міста Києва (адреса суду: 
04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 2-Є) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ ««Приватбанк»», про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 31.05.2017 о 12:15 до Овсяннікова Євгенія Анатоліївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 01001, м. Київ, вул. Тим-
ошенка буд. 15, кв. 24) справа № 756/15493/16-ц, суддя  
Васалатій К. А.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.   З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Зарічний районний суд м.Суми (адреса суду: 40030, Сум-
ська обл., м. Суми, вул. Академічна, 13,) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ ««Приватбанк»», про стягнення забор-
гованості, у судове засідання, яке відбудеться   03.05.2017 о 
09:00 до Попросименко Жанна Володимирівна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 40030, Сумська обл., м. Суми, вул. 
Інтернаціоналістів, буд. 15, кв. 299) справа № 591/642/17,  
суддя Кривцова Г. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Куйбишевський районний суд Запорізької обл. (адреса 
суду: 71001, Запорізька обл., смт Куйбишево, вул. Леніна,  
26-A) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ ««Приват-
банк»», про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться 11.05.2017 о 10:00 до Садовий Павло Мико-
лайович (останнє відоме місце реєстрації: 71053, Запорізька 
обл., Більмацький р-н, с. Білоцерківка, вул. Нове Життя, буд. 
14) справа № 319/101/17, суддя Горбачов Ю. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Кіцманський районний суд Чернівецької обл. (адреса су-
ду: 59300, Чернівецька обл., м. Кіцмань, вул. Незалежнос-
ті, 48) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ ««Приват-
банк»», про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться  10.05.2017 о 12:45 до Журавель Зоя Мико-
лаївна (останнє відоме місце реєстрації: 59352, Чернівецька 
обл., Кіцманський р-н, с. Чортория, пров. Юрія Гагаріна буд. 
6) справа № 718/227/17, суддя Мізюк В. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Сторожинецький районний суд Чернівецької обл. (адре-
са суду: 59000, Чернівецька обл., м. Сторожинець, вул. Чер-
нівецька, 6) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ ««При-
ватбанк»», про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться:

03.05.2017 о 09:30 до Петращук Іван Степанович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 59006, Чернівецька обл., Сторо-
жинецький р-н, с. Панка, вул. Миколайчука, буд. 23) справа 
№ 723/353/17, суддя Яківчик І. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України. З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Ічнянський районний суд Чернігівської обл. (адреса су-
ду: 16703, Чернігівська обл., м. Ічня,  вул. Г. Коваля,10) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ ««Приватбанк»», про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся     05.05.2017 о 09:40 до Тесленко Віталій Миколайович 
(останнє відоме місце реєстрації: 16703, Чернігівська обл., 
м. Ічня, вул. Леніна, буд. 23, гурт.) справа № 733/235/17, суд-
дя Овчарик В. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.     З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомленим про 
час, день та місце проведення судового засідання.

Жашківський районний суд Черкаської обл. (адреса суду: 
19200, Черкаська обл., м. Жашків, вул. Чапаєва, 8) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ ««Приватбанк»», про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

11.05.2017 о 08:30 до Дзюбенко Людмила Григорів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 19221, Черкаська обл., 
Жашківський р-н, с. Павлівка, вул. Корсунська, буд. 10) 
справа № 693/260/17, суддя Шимчик Р. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.    З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Васильківський міськрайонний суд Київської обл. (адре-
са суду: 08300, Київська обл., м. Васильків, вул. Шевченка, 
8) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ ««Приватбанк»», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться  19.05.2017 о 12:00 до Горний Сергій Васильович 
(останнє відоме місце реєстрації: 08654, Київська обл., Ва-
сильківський р-н, смт Дослідницьке, вул. Сільськогосподар-
ська, буд.4, кв. 34) справа № 362/1650/16-ц, суддя Корнієн-
ко С. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України. З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Дунаєвецький районний суд Хмельницької обл. (адре-
са суду: 32400, Хмельницька обл., м. Дунаївці, вул. Красін-
ських, 11) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ ««При-
ватбанк»», про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться  03.05.2017 о 08:00 до Вільчинська 
Людмила Юріївна (останнє відоме місце реєстрації: 32400, 
Хмельницька обл., м.  Дунаївці, вул. Шевченка, буд. 16) спра-
ва № 674/131/17, суддя Артемчук В. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Криничанський районний суд Дніпропетровської обл. 
(адреса суду: 53200, Дніпропетровська обл., смт Кринички, 
вул. Виконкомівська, 17) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ ««Приватбанк»», про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання, яке відбудеться  12.05.2017 о 10:00 до Ку-
пріянчик Лариса Миколаївна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 52362, Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, с. Ка-
линівка, вул. Колгоспна буд. 30) справа № 178/1629/16-ц,  
суддя Лісняк В. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.   З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

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

Головуючий по справі суддя Селидівського місь-
кого суду Донецької області Черков В. Г. здій-
снює виклик до суду, який розташовано за адресою:  
м. Селидове, вул. Пушкіна, 4 (тел.: 06237-7-22-41) об-
винуваченого: Дмитрюка Олексія Юрійовича, остан-
нє відоме місце проживання якого: м. Донецьк, вул. 
Клайпеди, 27/58, який обвинувачується у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, для участі у підготовчому спеціальному судо-
вому засіданні по кримінальному провадженню  
№ 12015050000000467 від 10.06.2015 р., яке відбу-
деться 10.05.2017 року о 09 годині 30 хвилин.

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації, обвинувачений вважа-
ється належним чином ознайомленим з її змістом.

У разі неприбуття обвинуваченого до суду за ви-
кликом без поважних причин, може бути накладе-
но грошове стягнення в розмірі від 0,5 до 2 розмі-
рів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
або застосовано привід, здійснено спеціальне судо-
ве провадження.

Обвинуваченому обов’язково необхідно заздале-
гідь повідомити про неможливість з’явитись до суду.

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу за позовом Штихно Світлани Петрівни до Штихна 
Олега Анатолійовича про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі – Штихно Олег Анатолійович 
(мешкає за адресою: Донецька область, м. Єнакієве,  
с. Булавинське, вул. Першотравнева, 1/2) викликається 
на 10.05.2017 р. о 09.00 год. до суду в кабінет № 210, для 
участі в розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дача, він повинен повідомити суд про причину неявки, 
інакше справа буде розглянута заочно у його відсутність.

Суддя Полтавець Н. З.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом Бабич Вікторії Олексіївни до 
Стрела Дмитра Володимировича про позбавлення батьків-
ських прав та стягнення аліментів.

Відповідач по справі: Стрела Дмитро Володимирович, 
18.02.1982 року народження, який проживає за адресою:  
м. Донецьк, вул. 50-ї Гвардійської Дивізії, буд. 4-А, кім. 42, 
викликається на 10.05.2017 року о 13 годині 00 хвилин до су-
ду, кабінет № 312, для участі у розгляді справи по суті.

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 в його відсутність.

Суддя Погрібна Н. М.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області 
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 
39а) розглядає цивільну справу № 227/683/17 за позовом 
Публічного акціонерного товариства «Сбербанк» до Насиро-
ва Альберта Шамільовича про стягнення заборгованості за 
кредитним договором.

Відповідач Насиров Альберт Шамільович, 04.12.1969 р.н., 
останнє відоме місце мешкання: м. Харцизьк, пров. Патор-
жинського, 7/9, викликається в судове засідання на 11.00 
год. 10 травня 2017 року, кабінет № 1.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача, 
необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше спра-
ва буде розглянута у його відсутність на підставі наявних у 
ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Тітова Т. А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом Цой Тетяни Геннадіївни до 
Цой Дмитра Васильовича про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі: Цой Дмитро Васильович, 14.08.1977 
р.н. (останнє місце мешкання: м. Єнакієве, вул. Комуністич-
на, 15/15; відомості про місце реєстрації відсутні) виклика-
ється на 10 травня 2017 року об 11 годині 00 хвилин до суду, 
кабінет №315, для участі в розгляді справи по суті.

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 в його відсутність.

Суддя Радченко Л. А.

В провадженні Жовтневого районного суду м. 
Маріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь,  
пр. Металургів, 31) знаходиться кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Галані Олександра Ген-
надійовича, у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 258-3 
КК України, який викликається для участі у розгля-
ді кримінального провадження, яке відбудеться 10 
травня 2017 року о 09.30 годині в приміщенні суду 
за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 
19, 25.

Суддя О. Г. Васильченко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає кримінальне провадження №233/558/17 за 
обвинуваченням Астахової С. В. за ч. 2 ст. 110 КК України. 
Обвинувачена Астахова Світлана Володимирівна, 08.11.1960 
р.н., зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Кос-
тянтинівка, вул. Целеноградська, буд. 43, викликається до 
суду на 11 годину 00 хвилин 10 травня 2017 року (корп.  
№ 1, каб. №12), для участі у підготовчому судовому засідан-
ні. Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та ого-
лошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук 
є підставою для здійснення спеціального досудового розслі-
дування чи спеціального судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Оголошення про намір передати в оренду державне 
майно, щодо якого надійшла заява

Назва органу управління: Управління справами Апара-
ту Верховної Ради України.

Балансоутримувач: ДП «Державний будівельний ком-
бінат»

Юридична адреса: 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 
5, код ЄДРПОУ 21586524. 

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заявка.
Найменування об’єкта: майданчик з бетонним покрит-

тям.
Місцезнаходження об’єкта: м. Київ, вул. Клеманська, 

6-8.
Загальна площа: 1000 кв. м.
Вартість майна за незалежною оцінкою: 1 105 990,00 

грн станом на 28.02.2017 р.
Максимально можливий строк оренди: один рік.
Мета використання: розміщення площадки для скла-

дування матеріалів.
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймають-

ся протягом 10 робочих днів з дня опублікування оголо-
шення за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 12Б. Додат-
кова інформація за тел. (044) 255-61-66. Заяви подають-
ся в окремих конвертах з написом «Заява про оренду» 
із зазначенням найменування місцезнаходження об’єкта 
оренди.

У разі надходження двох та більше заяв на об’єкт 
оренди, буде оголошено конкурс на право оренди відпо-
відно до вимог абз. 3 частини 4 ст. 9 ЗУ «Про оренду дер-
жавного та комунального майна».

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. 
Банкова, буд. 39а) розглядає цивільну справу за по-
зовною заявою Публічного акціонерного товари-
ства «Державний Ощадний банк України» в особі фі-
лії Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до 
Штельмах Наталії Антонівни, Буфалової Ірини Ва-
силівни, Буфалова Василя Володимировича, Боро-
дацької Олени Станіславівни про стягнення заборго-
ваності за кредитом.

Відповідачі Штельмах Наталія Антонівна (останнє 
відоме місце реєстрації: Донецька обл., м. Харцизьк, 
с. Зуївка, вул. Леніна, буд. 151), Буфалова Ірина Ва-
силівна, Буфалов Василь Володимирович (останнє 
відоме місце реєстрації: Донецька обл., м. Харцизьк, 
с. Гірне, вул. Суворова, буд. 45, кв. 8), Бородацька 
Олена Станіславівна (останнє відоме місце реєстра-
ції: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Краснознамен-
ська, буд. 77а, кв. 51) викликаються на 11 год. 00 
хв. 03 травня 2017 року до Добропільського місь-
крайонного суду, кабінет № 2, для участі у розгля-
ді справи. До розгляду справи пропонується надати 
суду письмові пояснення та заперечення, а також усі 
наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання від-
повідачам необхідно повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у їх відсутності 
на підставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено 
заочне рішення.

Суддя Мацишин Л. С.

Семенівський районний суд Чернігівської обл. 
(адреса суду: 15400, Чернігівська обл.,  м. Семенівка,  
вул. Центральна, 6) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованос-
ті, у судове засідання, яке відбудеться:

03.05.2017 об 11:00 до Лобок Сергій Вікторович 
(останнє відоме місце реєстрації: 15443, Чернігівська 
обл., Семенівський р-н, с. Костобобрів, вул. Зарічна, 
буд. 13) справа № 744/255/17, суддя Смага С. В.

03.05.2017 о 09:00 до Кекух Генадій Петрович 
(останнє відоме місце реєстрації: 15400, Чернігівська 
обл., м. Семенівка, вул. Замостье, буд. 147) справа  
№ 744/239/17, суддя Смага С. В.

03.05.2017 о 10:00 до Гончаренко Анатолій Ми-
колайович (останнє відоме місце реєстрації: 15400, 
Чернігівська обл., Семенівський р-н, с. Грем’ячка, 
вул. Центральна, буд. 13) справа № 744/167/17,  
суддя Смага С. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або 
неповідомлення про причини неявки справа буде 
розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

Автозаводський районний суд м. Кременчука 
(адреса суду: 39614, Полтавська обл., м. Кремен-
чук, вул. Першотравнева, 29/5) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення 
заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

12.05.2017 о 14:00 до Зінець Юрій Олександрович 
(останнє відоме місце реєстрації: 39631, Полтавська 
обл., м. Кременчук, пр. О. Кошевого, буд. 5, кв. 7) 
справа № 524/485/17, суддя Андрієць Д. Д.

23.05.2017 о 08:45 до Степанов Дмитро Сергійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 39600, Полтав-
ська обл., м. Кременчук, вул. Красіна, буд. 40а, кв. 3) 
справа № 524/8774/16-ц, суддя Кривич Ж. О.

06.06.2017 о 14:15 до Іванер Юрій Володимирович 
(останнє відоме місце реєстрації: 39623, Полтавська 
обл., м. Кременчук, вул. Гвардійська, буд. 7, кв. 79) 
справа № 524/7916/16-ц, суддя Кривич Ж. О.

 У разі неявки відповідача у призначений час або 
неповідомлення про причини неявки справа буде 
розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

В провадженні Красноармійського міськрайонного суду Донецької області (85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 
20) знаходиться кримінальне провадження відносно обвинуваченого Вельбоєнко Андрія Михайловича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Ухвалою Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 06 березня 2017 року кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Вельбоєнко Андрія Михайловича у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України здійснюється за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Обвинувачений Вельбоєнко А. М., останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Донецьк, вулиця Неза-
лежності, буд. 15, кв. 62, викликається 10 травня 2017 р. о 13 годині 30 хвилин до суду, каб. № 12, для участі в підготов-
чому судовому засіданні.

Суддя І. І. Карабан

Красноармійським міськрайонним судом Донецької області здійснюється спеціальне судове 
провадження за кримінальним провадженням щодо Онищенка Івана Олександровича, обвинува-
ченого за ч. 1 ст. 258-3 КК України, підготовчий розгляд якого відкладений на 13.00 год. 10 трав-
ня 2017 року.

Обвинуваченому Онищенку Івану Олександровичу, необхідно з’явитись до зали судового засі-
дання № 6 Красноармійського міськрайонного суду Донецької області за адресою: 85302, Донецька 
область, м. Покровськ, Донецької області, вул. Європейська, 20 на 13.00 год. 10 травня 2017 року.

Суддя Стоілова Т. В.

Краматорський міський суд Донецької об-
ласті (84000, м. Краматорськ, вул. Маяков-
ського, 21) 10.05.2017 року о 10.00 годині роз-
глядає кримінальне провадження за обвину-
ваченням Колеснікова Максима Петровича за  
ст. 258-3 ч. 1 КК України. Явка обвинуваченого 
в судове засідання обов’язкова.

Суддя Демидова В. К.

В провадженні судді Костянтинівського міськрайонного суду Доне-
цької області О. В. Стадченко знаходиться кримінальне провадження  
№ 761/34991/16-к за обвинуваченням Устінова Федора Вікторовича, у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 
КК України, що проживає за адресою: Російська Федерація, Краснодарський 
край, м. Новоросійськ, вул. 4, кв. 7.

Суд викликає обвинуваченого Устінова Федора Вікторовича у судове засі-
дання на 10 травня 2017 року о 10 годині 00 хвилин, яке відбудеться у примі-
щенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за адресою: 
Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Красноармійським міськрайонним судом Донецької області здійснюєть-
ся судове провадження по кримінальному провадженню за обвинуваченням 
Гладкоскока Артема Миколайовича, 13.08.1980 р.н., за ч. 1 ст. 115, ст. 121  
ч. 1 КК України.

Потерпілій Злиденній Лідії Миколаївні та свідкам: Березан А. П., Алєєксє-
ву В. Ю., Бондаренко Н. М., Клюжечевій Т. Г., Жила P. O., Бордюг І. В., необ-
хідно з’явитись до зали судового засідання № 9 Красноармійського міськра-
йонного суду Донецької області за адресою: 85302, Донецька область, м. По-
кровськ (Красноармійськ), вул. Європейська, б. 22 на 10.00 год. 10.05.2017 р.

Суддя І. В. Корнєєва

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, вул. Маяков-
ського, 21) розглядає цивільну справу за дорученням іноземного суду — Дзержинсько-
го районного суду м. Оренбурга Оренбурзької області про вчинення певних процесуаль-
них дій, зокрема допит Беляк Ірини В’ячеславівни за позовом Воловик Валентини Сергі-
ївни про позбавлення батьківських прав, стягнення аліментів. Беляк Ірина В’ячеславівна, 
23.01.1972 року народження, проживає за адресою: Донецька обл., м. Макіївка, Гір-
ницький район, вул. Свободи, 47, повідомлення якої іншим шляхом неможливе, викли-
кається на 10.05.2017 року о 08.00 годині до суду, зал судових засідань № 11/3, для 
участі у судовому засіданні з виконання судового доручення іноземного суду. У випад-
ку неможливості прибуття Беляк І. В. пропонується повідомити суд про причини неявки.

Суддя Марченко Л. М.

Сокирянський районний суд Чернівецької обл. (адре-
са суду: 60200, Чернівецька обл., м. Сокиряни,  вул. Шев-
ченка, 7) повідомляє  про те, що по цивільній справі за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк»:

20.04.2017 до Дейнега Тамара Василівна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 60230, Чернівецька обл., Сокирян-
ський р-н, с. Сербичани, пров. Шкільний,  буд. 18) справа 
№ 722/285/17, суддя Римлянська Г. О. про стягнення за-
боргованості  судом було ухвалено заочне рішення, по-
зовна вимога задоволена повністю або частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що за-
очне рішення може бути переглянуто Сокирянським ра-
йонним судом Чернівецької обл. шляхом подання відпо-
відачем заяви про перегляд заочного рішення до цьо-
го суду протягом десяти днів з дня опублікування цьо-
го оголошення.

ТОВ «БРОКБУНКЕРСЕРВІС» повідомляє, що втрачені Сві-
доцтво на право власності на судно ST-707 №  В 0294 від 
27.06.2016р., Свідоцтво про право плавання під Держав-
ним прапором України № 002402 від 08.09.2016 р., Дода-
ток до Свідоцтва про допущення ВОПНВ № 108-2-09288-
15 від 11.09.2015 р., Акт чергового огляду корпусу та ру-
льового пристрою в доці № 311-09498-16 від 03.10.2016 р.,  
Акти огляду в доці гребного вала, дейдвудного  
пристрою,  рушія та донно-бортової арматури № 311-09487-16 ,  
№ 311-09496-16 від 27.10.2016 р., Акт чергового огляду судна  
№ 311-09495-16 від 27.10.2016 р., Свідоцтво про придат-
ність до плавання № 311-09500-16 від 27.10.2016 р., Кла-
сифікаційне свідоцтво № 311-09499-16 від 27.10.2016 р., 
Суднове посвідчення № 108.00.1080 від 11.09.2015 р., До-
звіл на експлуатацію суднової станції судна внутрішньо-
го плавання (суднової річкової станції) № МС-65-0226445 від 
08.11.2016 р., Свідоцтво про мінімальний склад екіпажу суд-
на, яке здійснює плавання на внутрішніх водних шляхах України  
№ 000862 від 01.11.2016 р., вважати недійсними.

Приморський районний суд м.Одеси (адреса су-
ду: 65110, Одеська обл., м. Одеса, вул. Балківська, 
33) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк», про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться:

11.05.2017 о 15:00 до Трандафілов Іван Афана-
сійович (останнє відоме місце реєстрації: 65000, 
Одеська обл., м. Одеса, вул. Сєрова, буд. 16, кв. 5) 
справа № 522/23382/16-ц, суддя Бойчук А. Ю.

06.06.2017 о 10:20 до Скрипка Олександр Ва-
сильович (останнє відоме місце реєстрації: 65014, 
Одеська обл., м.Одеса, вул. Успенська, буд. 4) справа 
№ 522/20706/16-ц, суддя Тарасов А. В.

06.06.2017 о 10:10 до Котяк Володимир Володи-
мирович (останнє відоме місце реєстрації: 65000, 
Одеська обл., м. Одеса, вул. Успенська, буд. 28) 
справа № 522/15239/16-ц, суддя Тарасов А. В.

06.06.2017 о 10:00 до Тегай Микола Геннадійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 65065, Одесь-
ка обл., м. Одеса, пров. Економічний, буд. 2, кв. 89) 
справа № 522/20226/16-ц, суддя Тарасов А. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або 
неповідомлення про причини неявки справа буде 
розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України.

 З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

Заява про наміри
1. Інвестор(замовник) – ТзОВ «Науково-виробничий центр 

«ЄВРОДІМ»
Поштова адреса — 43010, Волинська область, м. Луцьк, вул. 

Єршова, 1
2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (ва-

ріанти) – реконструкція автозаправного комплексу WOG під ба-
гатопаливну автозаправну станцію з встановленням додатково-
го технологічного обладнання – газозаправного пункту (АГЗП) на 
пр. Генерала Ватутіна, 16 у Дніпровському районі м. Києва.

3. Характеристика діяльності (об’єкта) – належить до об’єктів 
підвищеної екологічної небезпеки.

4. Технічні та технологічні дані – АГЗП (Автомобільний газо-
заправний пункт)

5. Соціально-економічна необхідність планової діяльності –
6. Потреба в ресурсах при будівництві й експлуатації:
Земельних – існуюча АЗС
Сировинних – зріджений газ 2737,5 м3/рік
Енергетичних – (паливо, енергія, тепло) – електроенергія 4,3 

кВт
Водних – вода – м3/добу
Трудових – 2
7. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуата-

ції) – існ.
8. Екологічні та інші обмеження планової діяльності за варі-

антами –
9. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території 

за варіантами – існуюча АЗС
10. Можливі впливи планової діяльності (при будівництві й 

експлуатації) на навколишнє середовище:
Клімат і мікроклімат – не впливає
Повітряне – залишковий вплив
Водне – не впливає
Ґрунт – не впливає
Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – не впливає
Навколишнє соціальне середовище (населення) – нові робо-

чі місця
Навколишнє техногенне середовище – не впливає
11. Відходи виробництва і можливість їх повторного викорис-

тання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення – 
існуюча АЗС

12. Обсяг виконання ОВНС – згідно ДБН А.2.2-1-2003 р.
13. Участь громадськості – вимагається, звертатись за адре-

сою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Єршова, буд. 1
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Чарівні ночі солов’їні
ПРИКМЕТИ. На Миколи дощовито — влітку гарно вродить жито

Павло ЛАРІОНОВ 
для «Урядового кур’єра»

Що квітень буде вологим,  
прогнозували профе-

сійні й народні синоптики. 
Так і сталося у першій дека-
ді місяця. Сонячні погожі дні 
з теплими дощами розбуди-
ли землю: усе навкруг зазе-
леніло, заквітувало, защебе-
тало. Весна іде, красу несе, і 
тій красі радіє все! Саме та-
ку поетичну характеристику 
можна було дати ранньому 
візиту цьогорічної весни. 

Аж раптом підступна зи-
ма, що мобілізувала свої сили 
десь на Балканах, кинула їх 
на Україну. І тут уже поетич-
ні рядки про «білий сніг на зе-
леному листі» набули дале-
ко не ліричного змісту. Тися-
чі поламаних дерев, кіломе-
три обірваних електричних 
дротів, снігові замети на до-
рогах. Цей несподіваний удар 
стихії завдав містам і селам 
України великої шкоди.  Ни-
ні науковці (вкотре!) аналізу-
ють причини і наслідки при-
родних катаклізмів.  Але ви-
сновок відомий наперед: без-
відповідальне ставлення лю-
дини до природи дедалі час-
тіше спричиняє глобальні ка-
тастрофи. Мимоволі хочеть-
ся вигукнути: люди, отямте-
ся! Не чиніть зла на тендітно-
му острівці життя!

Розбудити землю
Три обов’язки у весни: здо-

лати зимову темряву — за 
це відповідає березень; сніг 
прибрати, розбудити і зігріти 
землю — цим опікується кві-
тень; причепурити землю зе-
леними шатами, уквітчати її 
й запросити в гості літо  зали-
шається  травню. Квітень, як 
бачимо, зі своїми обов’язками 
не зовсім упорався, а від 
травневої погоди, за давніми 
народними прикметами, ве-
ликою мірою залежить май-
бутній урожай. Якщо до квіт-
невих запасів вологи додасть-
ся стабільне травневе тепло, 
усе, що засіяли, зійшло, роз-
квітло і зав’язалося,  влітку 
гарно вродить. 

Тож звернімося до народ-
них прикмет. У травні ста-
рі люди і народні синопти-
ки здавна складають прогно-
зи, спостерігаючи за станом 
погоди у такі дні релігійних 
свят:  Луки (5), Юрія Весня-
ного (6), Яреми-Запрягаль-
ника (14), Бориса і Гліба (15), 
Миколи Літнього (22).

Свято Луки (день Леля і 
Лади) мені запам’яталося з 
далекого дитинства. На луж-
ку біля річки, неподалік від 
нашого обійстя, збирала-
ся молодь з усіх куточків се-
ла. Дівчата плели з вербо-
вих гілок, кульбаби, незабу-
док і латаття віночки. Обира-
ли між собою найкращу Ла-
ду — символ Весни, а паруб-
ки — Леля. Навколо них во-
дили танок і співали обрядо-
ву пісню «Десь тут була подо-
ляночка».  Потім Лада і Лель 

підкидали свої віночки над 
гуртом. Дівчата і хлопці нама-
галися їх упіймати.  Того, ко-
му діставався вінок, вважали 
володарем щасливої долі. 

«На Луки сій  моркву і бу-
ряки», — каже народне 
прислів’я.  Інше стверджує: 
«Якщо вранці на Луки трава 
в росах — влітку добре вро-
дять овес і просо».  Якщо цей 
день видасться теплим, до 
кінця місяця погода буде мін-
ливою, з похолоданням. 

Юрій Весняний вважаєть-
ся оберегом свійських тва-
рин, пастухів, вояків, моло-
дих жінок і  дівчат. Цього дня 
традиційне  свято — проводи 
вівчарів на полонину до місць 
постійних пасовищ. Якщо на 
Юрія закувала зозуля, це 
погана прикмета — літо бу-
де неврожайним.  Якщо вночі 
приморозить, гарно вродять 
гречка, просо, овес. Хто цьо-
го дня побачить лелеку, ра-

хуйте, скільки разів він змах-
не крильми — стільки  років  
проживете. 

Я р е м а - З а п р я г а л ь н и к 
зобов’язує хліборобів завер-
шити весняно-польові робо-
ти: сівбу ранньої ярини, вне-
сення добрив на ланах і в са-
дах.  Якщо на Ярему теплий 
день і зоряна ніч, літо бу-
де сухим і врожайним; якщо 
йтиме дощ з вітром, наступна 
зима буде суворою.

Травень — чарівна пора 
солов’їних ночей. Найактив-
ніша концертна діяльність 
королів пташиного вокалу 
починається на Бориса і Глі-
ба. Вважається, що цього дня 
соловейки відспівують душі 
праведників. Найобдарова-
ніші солісти можуть демон-
струвати свій талант з вечора 
до ранку. У цьому разі можна 
очікувати, що літо буде пого-
жим і врожайним.  Якщо ж 
солов’їні ночі будуть холод-

ними, з відповідним затиш-
шям, наступна зима буде ба-
гатосніжною. 

У народі кажуть: «Прий-
шов Миколай — коней випа-
сай», «До Миколи Літнього не 
сій гречку і не стрижи овеч-
ку». Не слід  поспішати виса-
джувати баштанні культури, 
бо ще можуть бути нічні при-
морозки. Якщо цього дня по-
года похмура, літо буде хо-
лодним, із градобоями;  як-
що на Миколи дощить, гарно 
вродить жито. 

Із болем і сльозами
Дві календарні  дати трав-

ня відгукуються в наших сер-
цях протилежними почуття-
ми: перше — болем від ран, 
завданих нацистськими за-
гарбниками українському 
народу під час Другої  світо-
вої війни; друге — ненависть 
до імперії зла, яка успад-
кувала загарбницькі  мето-
ди гітлеризму.   9 травня — 
свято зі сльозами на очах. 
А скільки ще нашого горя і 
сліз додається щодня з вини 
кремлівського фюрера…  Ось 
як звертається до ветеранів 
Другої світової поет Олек-
сандр Шугай: 

Не впавши в боях на коліна,
Чи знали скривавлені  ви,
Що прийде біда не з Берліна,
А прийде біда із Москви?
Чи снилося вам на розпутті
Страшної тієї війни,
Що візьме у Гітлера Путін
Пощерблений меч сатани?

18 травня 1944 року. Цей 
день увійшов в історію 
України  як дата  націо-
нальної трагедії кримсько-
татарського народу. Нині 
геноцид проти татарського 
населення загарбаного Ро-
сією Криму нагадує події 
73-річної давності. Адреса 
виконавців злочину та са-
ма: Москва, Кремль. Суд  у 
Гаазі проти держави-агре-
сора розпочався. На його 
справедливість очікує не 
лише Україна, а й уся між-
народна спільнота, яка  за-
суджує тоталітаризм, те-
роризм, злочини проти лю-
дяності. 

Наш калеНДар

1—2 травня — День міжнародної солідарності трудящих
3 травня — Всесвітній день свободи преси
4—10 травня —  Глобальний тиждень безпеки дорожньо-

го руху ООН
6 травня — Юрія Весняного
8—9 травня —  Дні пам’яті та примирення, присвячені  

пам’яті жертв Другої світової війни
9 травня — День Перемоги
13  травня — Всесвітній день  птахів, що мігрують
14 травня — День матері
15 травня — Міжнародний день сімей
17 травня —  Всесвітній день телекомунікації та інфор-

маційного суспільства
18 травня —  День боротьби за права кримськотатар-

ського народу; День пам’яті жертв гено-
циду (1944) кримськотатарського народу

20 травня —  День науки; День Європи; День банків-
ських працівників

21 травня —  День пам’яті жертв політичних репресій; 
Всесвітній день культурного різноманіття 
задля співробітництва та розвитку

22 травня —  День  перепоховання Т.Г. Шевченка на 
Чернечій горі поблизу Канева; Міжнарод-
ний день біологічного різноманіття

23 травня —  Міжнародний день з недопущення аку-
шерських фістул

24 травня — День слов’янської писемності  і  культури
25-31 травня —  Тиждень солідарності з народами неса-

моврядних територій
27 травня —  День працівників видавництв, поліграфії і 

книгорозповсюдження
28 травня — День хіміка; День прикордонника
29 травня — Міжнародний день працівників ООН

Наступний номер «Урядового кур’єра» 
вийде 4 травня 2017 року

У Харкові ділилися 
досвідом гостинності

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

ТУРИСТСЬКИЙ ФОРУМ. В обласному центрі відбувся IX 
Міжнародний туристський форум «Харків: партнерство в ту-
ризмі». У ньому взяли участь 17 іноземних делегацій з 11 
країн, 13 українських міст і областей, а також майже 200 
представників сфери туризму України. У межах форуму від-
булася міжнародна конференція «Форми об’єднання в сфе-
рі туризму. Національний і локальний рівні». 

«Харків — місто, що динамічно розвивається, єдиний в 
Україні володар всіх чотирьох нагород Ради Європи, — ска-
зав  під час відкриття форуму перший заступник Харківсько-
го міського голови Ігор Терехов. — І такі заходи дають ім-
пульс ставати ще успішнішими, зміцнювати міжнародні від-
носини і розвивати туристичну сферу». Перший заступник 
міського голови ознайомив представників делегацій з но-
вими проектами, які реалізують у Харкові. Зокрема розпо-
вів про реконструкцію зоопарку, який побудують за євро-
пейськими стандартами, він стане безплатним для відвід-
ування. 

Генеральний консул Республіки Польща в Харкові Януш 
Яблонський, який узяв участь у відкритті форуму, зазначив, 
що в Харкова великі можливості для розвитку туризму. «Це 
одне з найкращих міст України. Бажаю, щоб Україна отри-
мала безвізовий режим. Думаю, це позитивно вплине на 
розвиток відносин між нашими країнами», — сказав Януш 
Яблонський і побажав учасникам форуму успіхів і плідної 
роботи. 

Першими презентували свої можливості закарпатська та 
грузинська делегації.  Як розповіла представник Закарпат-
ської облдержадміністрації Марина Далекорей,  їхня делега-
ція вперше бере участь у харківському туристському фору-
мі. Після того як Крим анексовано, потік туристів на Закар-
паття значно зріс, і нині місцева влада активно просуває ту-
ристичний потенціал свого регіону в Україні. 

Для гостей форуму грали закарпатські музики, а жінки-та-
мади закликали дегустувати привезені алкогольні й безал-
когольні напої, бринзу й іншу продукцію. Делегація із Тбілі-
сі презентувала учасникам і гостям форуму оригінальні гру-
зинські вина й легкі закуски.

Готуймося слухати трелі найулюбленішого весняного виконавця!
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