
4 8 2 0 1 0 3 0 8 0 0 3 9

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 10 травня 2017 року
USD 2650.9341   EUR 2905.6889      RUB 4.5286     /    AU 328556.77      AG 4313.07      PT 237788.79     PD 211014.35

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ
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САМОРЕАЛІЗАЦІЯ

Обласний конкурс міні-
проектів «Разом в
майбутнє» на Харківщині
розбудив активність
територіальних громад

ЦИФРА ДНЯ

Громади відчувають
переваги 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ. Об’єднані територіальні громади стають
фінансово дедалі самодостатнішими. Так, власні доходи місцевих
бюджетів 366-ти об’єднаних територіальних громад у січні—квітні
зросли вдвічі. Доходи ОТГ зросли на 1,3 мільярда гривень і стано-
вили 2,6 мільярда. 

«Нові 207 ОТГ, де торік відбулися перші вибори, тільки цьогоріч
отримали 60% надходжень від податку на доходи фізичних осіб до
своїх місцевих бюджетів. І вже за чотири місяці власні ресурси цих
громад, порівняно з торішнім аналогічним періодом, зросли втричі.
А темпи зростання доходів 159 ОТГ, які вже у 2016 році отримували
зарахування 60% ПДФО до своїх бюджетів, сягли  +45%. Цей по-
казник навіть більше від середнього по Україні — маємо темпи
зростання доходів місцевих бюджетів України на рівні  35%. Тобто
в громадах є ресурс на реалізацію інфраструктурних проектів», —
цитує слова віце-прем’єр-міністра — міністра регіонального роз-
витку, будівництва та ЖКГ Геннадія Зубка його прес-служба.

З урахуванням міжбюджетних трансфертів з держбюджету до-
ходи загального фонду бюджетів 366 ОТГ за 4 місяці 2017 року
становили 5,5 мільярда гривень.

ЦИТАТА ДНЯ

Павло Розенко:
«Уряд розробляє свою

концепцію і напрацьовує
варіант пенсійної

реформи, але в ньому ви
точно не побачите

підвищення
пенсійного віку». 

Віце-прем’єр-міністр про те, що підвищення пенсійного
віку в найближчі роки в Україні не буде
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КРИВАВЕ СВЯТО 

В Дніпрі урочистості
9 травня
відзначилися
бійкою

Коли вдаримо 
по хвостах?

ЕКОЛОГІЯ. Чому донині не вдалося приборкати жодне
підприємство, яке отруює відходами природу 
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6,8%
становило в березні зростання реальної

заробітної плати в Україні порівняно з
лютим, за даними Держстату 

Заручники важкої дороги
СИТУАЦІЯ. На Донеччині поступово збільшують пропускну спроможність контрольних
пунктів в’їзду та виїзду на лінії розмежування

Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр» 

До квітня кількість подорож-
ніх співвітчизників на п’яти

контрольних пунктах в’їзду та
виїзду  (чотири на Донеччині і

один на Луганщині) фіксувалася
на звичному рівні — не більше 25
тисяч осіб на добу. Однак останні
події активізували рух на лінії
розмежування — пункти про-
пуску щодоби  перетинали до 40
тисяч людей.

Подібна ситуація була 
дещо прогнозованою через
транспорт ну блокаду, а потім і
через так звану «націоналіза-
цію» представниками самопро-
голошеної «ДНР» українських
підприємств на тимчасово оку-

пованій території краю. Окрім
тимчасово переміщених осіб,
які вирушили до «великої Ук-
раїни» у пошуках нової роботи і
заробітку, додалася ще одна
знедолена категорія: у черговий
раз із насиджених місць здійня-

лися внутрішні переселенці для
ідентифікації в Ощадбанку. Не-
важко здогадатися, що цей 
величезний наплив людей
істотно перевищує про-
пускну спроможність
п’яти донбаських КПВВ. 5

Так контролюють рідкі відходи за кордоном. В Україні системи моніторингу хвостосховищ відсутні, 
принаймні в сучасному розумінні слова «моніторинг»
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Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банко-
ва, буд. 39 «А») розглядає цивільну справу 227/97/17 про 
відновлення втраченого судового провадження у цивіль-
ній справі за позовом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» до 
Сучкова Олексія Анатолійовича про стягнення заборго-
ваності.

Відповідач: Сучков Олексій Анатолійович, місце реє-
страції: Донецька область, м. Харцизьк, вул. Енергетика, 
24/2; викликається на 16 травня 2017 року на 09:00 го-
дину до Добропільського міськрайонного суду, кабінет 
№ 7, для участі у розгляді справи. До розгляду цивільної 
справи пропонується надати суду письмові пояснення та 
заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відпо-
відача, необхідно повідомити суд про причини неявки, 
інакше справа буде розглянута у його відсутність на під-
ставі наявних у ній даних чи доказів. 

Суддя Тимофєєва Г. Л.

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької 
області (87535, м. Маріуполь, пр. Металургів, 231) 
розглядає цивільну справу за позовом Ткач Вікторії 
Володимирівни до Ткач Дениса Миколайовича, третя 
особа: орган опіки та піклування Іллічівської район-
ної адміністрації про позбавлення батьківських прав.

Відповідач по справі: Ткач Денис Миколайович, 
викликається об 11 годині 30 хвилин 16 травня 2017 
року до суду, кабінет № 8, для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття, від-
повідач повинен повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглянута за його відсутнос-
ті на підставі ст. ст. 169 ч. 4, 225 ЦПК України. 

Суддя Г. Л. Харитонова

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5) 
розглядає цивільну справу № 219/8504/15-ц; 2/219/12/2017 
за позовною заявою Публічного акціонерного товариства  
«Всеукраїнський банк розвитку» до Федорова Андрія Вікто-
ровича, Данилової Людмили Григорівни, третя особа, яка не 
заявляє самостійних вимог на предмет спору Сільськогоспо-
дарське Товариство з обмеженою відповідальністю «Ілюс» 
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач по справі Данилова Людмила Григорівна 
(останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: 87202, До-
нецька обл., Старобешівський р-н, с. Старобешеве, вул. Са-
дова, буд. 15-А) викликається 15 травня 2017року на 09 го-
дину 00 хвилин до суду, каб. 301, для участі в розгляді спра-
ви по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен 
повідомити суд про причину неявки інакше справа буде роз-
глянута за його відсутності. 

Суддя Конопленко О. С.

В провадженні судді Слов’янського міськрайонно-
го суду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. 
Добровольського, 2) Мірошниченко Л. Є. знаходить-
ся кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за  
№ 42016050000000657 відносно Бікбаєва Дмитра Рі-
натовича, обвинуваченого за ст. 258-3 ч 1 України.

Обвинувачений Бікбаєв Дмитро Рінатович, 
09.12.1991 року народження, який зареєстрований 
та проживає за адресою: Донецька область, м. Гор-
лівка, вул. Гречнєва, 10, кв. 120, викликається на 09-
15 год. 15 травня 2017 року до Слов’янського міськ-
районного суду (84100, м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського, 2) в зал № 7, для участі у судовому за-
сіданні.

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

Суддя Л. Є. Мірошниченко

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/1068/2017 за обвинуваченням Хабаро-
ва Андрія Юрійовича за ч. 5 ст. 191 КК України, згід-
но Єдиного державного реєстру досудових розсліду-
вань за № 12016100100014310 від 19.12.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідом-
ляє, що судовий розгляд по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться 18.05.2017 ро-
ку о 09 год. 20 хв. у приміщенні Шевченківського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31 А, каб. №501.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження. 

Суддя Щебуняєва Л. Л.

Рубіжанський міський суд Луганської облас-
ті (93000, м. Рубіжне, вул. Миру, 34) розглядає ци-
вільну справу № 425/746/17 за позовом Кривоше-
євої Ольги Вадимівни до Кривошеєва Олександра 
Сергійовича (вул. Володимирська, буд. 45-в, кв. 219, 
м. Рубіжне, Луганська обл.) про розірвання шлюбу. 
Відповідач викликається в судове засідання, призна-
чене на 15.05.2017 р. о 08.00 годині в приміщення 
Рубежанського міського суду, зал судових засідань  
№ 5, для розгляду вказаної справи по суті. Відповіда-
чу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неявки в судове засідання 
відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута за його відсут-
ності з постановленням заочного рішення. З опублі-
куванням оголошення, відповідач Кривошеєв Олек-
сандр Сергійович вважається повідомленим про час 
та місце розгляду справи.

Суддя В. В. Москаленко

Повістка про виклик обвинуваченого в підготовче судове 
засідання, по якому здійснювалося спеціальне досудове 

провадження
Обвинувачений Макушенка Роман Володимирович, 

29.05.1981 року народження, зареєстрований за адре-
сою: Луганська область, Славяносербський район, смт 
Славяносербськ, вул. Кірова, 94, відповідно до вимог  
ст. 297-5 323 КПК України викликається в судове засі-
дання в порядку спеціального судового провадження, 
яке відбудеться 16 травня 2017 о 10 годині 30 хвилин 
у приміщенні Біловодського районного суду Луганської 
області за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Луганська, 30, для участі в судовому засіданні як об-
винувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду 
передбачені ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя В. А. Карягіна

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

ської області – судді Юрченко C.O. знаходиться спеціаль-
не кримінальне провадження № 426/4983/16-к стосовно 
Русакова Олексія Анатолійовича, 27.08.1971 року наро-
дження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. 
Обвинувачений Русаков О. А., зареєстрований за адре-
сою: м. Луганськ, вул. Інтернаціональна, б. 132, кв. 165.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Русако-
ва Олексія Анатолійовича у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 16 травня 2017 року об 11 год. 30 хв. у 
залі Сватівського районного суду Луганської області за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі го-
ловуючого судді Юрченко С. О., суддів Половинки В. О., 
Реки А. С.

Великолепетиський районний суд Херсонської області викликає від-
повідачку Болсунівську Ольгу Вікторівну, 12.05.1982 року народжен-
ня, у судове засідання під головуванням судді Гапоненка Р. В. у ци-
вільній справі № 649/214/17 за позовом Шматкова Фелікса Алімови-
ча до Болсунівської Ольги Вікторівни, третя особа, яка не заявляє са-
мостійних вимог – Великолепетиська районна державна адміністрація  
Херсонської області про позбавлення батьківських прав та стягнення 
аліментів, що відбудеться 16.05.2017 року о 09.30 год. Адреса суду: 
Херсонська область, Великолепетиський район, смт Велика Лепетиха, 
вул. Чкалова, 7а. У разі неявки відповідачки в судове засідання, спра-
ва буде розглянута за її відсутності на підставі наявних у ній доказів.

25 та 26 травня 2017 року на Аграрній біржі відбудеться загальний аукціон з про-
дажу необробленої деревини лісогосподарських підприємств Київського та по м. Киє-
ву обласного управління лісового та мисливського господарства (ресурс ІІІ-го кварта-
лу 2017 року).

Сесія з продажу хвойних порід деревини відбудеться 25 травня о 10.00 год.
Сесія з продажу листяних порід деревини відбудеться 26 травня о 10.00 год.
Відомості про обсяги запропонованої для продажу необробленої деревини, її поро-

ди, продавців, якісні характеристики, кількість та розміри лотів, початковий рівень ціни 
лота, крок аукціону, умови поставки, строки поставки, кінцевий термін прийняття зая-
вок на участь в аукціоні, розмір та термін перерахунку гарантійного внеску, а також інші 
умови проведення аукціону можна отримати на сторінці Аграрної біржі в мережі Інтер-
нет – agrex.gov.ua або за адресою: 04073, м. Київ, вул. Копилівська, 67, корп. 5, будівля 
Аграрної біржі, тел. (044) 468-69-27, e-mail: wood@agrex.gov.ua. Прийом заявок на аук-
ціон завершується 24 травня 2017 року о 10.00 год.

24 травня 2017 року на Аграрній біржі відбудеться загальний аукціон з прода-
жу необробленої деревини лісогосподарських підприємств Харківського облас-
ного управління лісового та мисливського господарства (ресурс ІІІ-го кварталу 
2017 року).

Сесія з продажу деревини (всі сортименти) відбудеться 24 травня о 10.00 год.
Відомості про обсяги запропонованої для продажу необробленої деревини, її 

породи, продавців, якісні характеристики, кількість та розміри лотів, початковий 
рівень ціни лота, крок аукціону, умови поставки, строки поставки, кінцевий тер-
мін прийняття заявок на участь в аукціоні, розмір та термін перерахунку гарантій-
ного внеску, а також інші умови проведення аукціону можна отримати на сторін-
ці Аграрної біржі в мережі Інтернет – agrex.gov.ua або за адресою: 04073, м. Київ, 
вул. Копилівська, 67, корп. 5, будівля Аграрної біржі, тел. (044) 468-69-27, e-mail: 
wood@agrex.gov.ua. Прийом заявок на аукціон завершується 23 травня 2017 ро-
ку о 10.00 год.

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає Бірюкова 
Олега Олександровича, як відповідача по цивільній справі за номером 
провадження №2/323/356/17, справа №323/816/17-ц за позовом ПАТ 
«Державний ощадний банк України» в особі філії – Донецьке облас-
не управління AT «Ощадбанк» до Бірюкова Олега Олександровича про 
стягнення заборгованості, яку призначено до розгляду об 11 год. 45 хв. 
15 травня 2017 року в приміщенні суду за адресою: Запорізька область, 
м. Оріхів, вул. Йохана Янцена (К. Маркса), 27а, каб. №14.

Суддя M. M. Мінаєв

Залізничний районний суд м. Львова викликає в судове засідання, 
призначене на 16.05.2017 р. об 11.00 год. Мосьпака Євгена Федоро-
вича, 25.05.1957 р.н., який обвинувачується за ч. 1 ст. 115 КК Украї-
ни. Останнє відоме місце проживання: м. Львів, вул. В. Симоненка, 9, 
кв. 36.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Залізничного районного 
суду м. Львова за адресою: м. Львів, вул. С. Бандери, 3.

Суддя Постигач О. Б.

Лисичанський міський суд Луганської області викликає як відповіда-
ча ТОВ «Соул-Україна», 02160, м. Київ, пр. Возз’єднання, буд. 15, оф. 
610, у судове засідання з розгляду цивільної справи № 2/415/86/17 за 
позовом Мельника Олександра Євгеновича до ТОВ «Соул-Україна» про 
встановлення правочину та застосування наслідків недійсності нікчем-
ного правочину, яке відбудеться 15 травня 2017 р. о 10 годині 00 хви-
лин у приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 
38, каб. 10. У разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута 
без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Н. В. Коваленко

ТОВ «ФОРУМ-С» (далі – Товариство) повідомляє Тягульського В. В. 

про скликання Загальних зборів учасників Товариства на 12.06.2017р. 

об 11.00 год., адреса: м. Київ, бул. Т. Шевченка, 38/40, готель «Екс-

прес», 4 поверх, конференц-зал. Перелік питань, що виносяться на го-

лосування: про звільнення та призначення директора Товариства, про 

виключення учасника Товариства, про доформування статутного капі-

талу Товариства.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове за-
сідання відповідача по справі № 409/124/17 за позовом ПАТ КБ «Правекс-
Банк» до Сморогова Віктора Олександровича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 12.05.2017 року о 13.00 год. (резервна дата 
26.05.2017 року о 13.00 год.) у залі суду за адресою: Луганська область, смт 
Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідач Сморогов Віктор Олександрович, останнє відоме 
місце реєстрації: м. Луганськ, кв-л Ольховський, буд. 11-А, кв. 25.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутнос-
ті за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Врадіївський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 

Спотар Вікторія Валеріївна викликається в судове засідання як відпо-

відачка по цивільній справі за позовом Спотар Геннадія Івановича про 

розірвання шлюбу.

Розгляд цивільної справи відбудеться о 08.30 год. 15.05.2017 року за 

адресою: вул. Незалежності, 103, смт Врадіївка Миколаївської області.

Суддя А. В. Сорочан

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 26 квітня 2017 р. № 293 
Київ

Про внесення змін до Порядку і правил 
проведення обов’язкового страхування 

цивільно-правової відповідальності 
приватного нотаріуса

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку і правил проведення обов’язкового страхування цивільно-пра-

вової відповідальності приватного нотаріуса, затверджених постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 19 серпня 2015 р. № 624 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 70, 
ст. 2304), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 26 квітня 2017 р. № 293

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку і правил проведення  
обов’язкового страхування цивільно-правової  

відповідальності приватного нотаріуса
1. У пункті 1 слова «та здійснення функцій державного реєстратора прав на неру-

хоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень» замінити словами «та/або інших дій, покладених 
на нотаріусів відповідно до закону».

2. Пункт 2 після слів «Про нотаріат» доповнити словами «, «Про державну реє-
страцію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань».

3. У пункті 3:
1) у підпункті 2 слова «, та приватні нотаріуси, які здійснюють функції державно-

го реєстратора прав на нерухоме майно» виключити;
2) у підпункті 3 слова «здійснення функцій державного реєстратора прав на неру-

хоме майно» замінити словами «інших дій, покладених на нотаріуса відповідно до за-
кону (далі — нотаріальні та/або інші дії)».

4. У пункті 4 слова «дій та/або здійснення функцій державного реєстратора прав 
на нерухоме майно (далі — нотаріальні дії)» замінити словами «та/або інших дій».

5. У пунктах 5—7 слова «нотаріальна дія» в усіх відмінках і формах числа заміни-
ти словами «нотаріальна та/або інша дія» у відповідному відмінку і числі.

6. У підпункті 2 пункту 13 слова «копія виписки з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» замінити словами «витяг з Єди-
ного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громад-
ських формувань».

7. У додатку до Порядку і правил:
1) доповнити додаток після слів «Про нотаріат» словами «, «Про державну реє-

страцію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»;
2) у пункті 1 слова «здійснення функцій державного реєстратора прав на нерухо-

ме майно (далі — нотаріальні дії)» замінити словами «інших дій, покладених на но-
таріуса відповідно до закону (далі — нотаріальні та/або інші дії)»;

3) у пунктах 5—7 слова «нотаріальна дія» в усіх відмінках і формах числа заміни-
ти словами «нотаріальна та/або інша дія» у відповідному відмінку і числі;

4) в абзаці п’ятому пункту 10 слова «копія виписки з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» замінити словами «витяг з Єди-
ного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громад-
ських формувань».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 квітня 2017 р. № 280-р 
Київ

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки
Відповідно до статей 93, 122–124 і 149 Земельного кодексу України надати під-

приємству з іноземними інвестиціями товариство з обмеженою відповідальністю 
«Аква-Еко» дозвіл на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм 
і правил у сфері землеустрою проекту землеустрою щодо відведення земельної ді-
лянки площею 0,2826 гектара (землі державної власності лісогосподарського при-
значення (ліси), що перебуває у постійному користуванні державного підприємства 
«Дрогобицьке лісове господарство», розташованої на території Дрогобицького райо-
ну Львівської області (Трускавецьке лісництво), з подальшою передачею її зазначе-
ному підприємству в оренду на строк дії спеціального дозволу на користування над-
рами від 5 липня 2007 р. № 4283 із зміною цільового призначення під видобування 
мінеральних природних столових вод для промислового розливу.

Підприємству з іноземними інвестиціями товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Аква-Еко» передбачити у зазначеному проекті землеустрою розрахунок втрат 
лісогосподарського виробництва та розміру збитків, що будуть заподіяні землеко-
ристувачу внаслідок вилучення земельної ділянки.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 квітня 2017 р. № 285-р 
Київ

Про передачу проїзної частини  
автомобільної дороги у власність 

територіальної громади  
с. Петропавлівська Борщагівка

Передати проїзну частину автомобільної дороги загального користування місце-
вого значення О101306 Петропавлівська Борщагівка — Чайка протяжністю 4,4 кіло-
метра, що проходить вулицями Соборною, Авіаторів у с. Петропавлівська Борщагів-
ка Києво-Святошинського району Київської області, у власність територіальної гро-
мади села.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 квітня 2017 р. № 286-р 
Київ

Про підписання Угоди між Кабінетом 
Міністрів України та Урядом Республіки 
Польща про утримання прикордонних 

дорожніх мостових об’єктів на українсько-
польському державному кордоні

Схвалити проект Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки 
Польща про утримання прикордонних дорожніх мостових об’єктів на українсько-
польському державному кордоні.

Уповноважити Міністра інфраструктури Омеляна Володимира Володимировича 
підписати зазначену Угоду.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Інформація щодо здійснення спеціального 
судового провадження та повістка про виклик 

обвинуваченого
Колегією суддів Сватівського районного суду Лу-

ганської області 21 червня 2016 року постановлено 
ухвалу про здійснення спеціального судового прова-
дження відносно Дробота Олександра Миколайови-
ча, 21.04.1960 року народження, обвинуваченого у 
вчиненні злочину, передбаченого ст. 109 ч. 1, ст. 110 
ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України за кримінальним про-
вадженням № 426/18/2016-к.

На підставі ст.ст. 297-5, 314, 323 КПК України, Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
обвинуваченого Дробота Олександра Миколайови-
ча, який проживає за адресою: Луганська область,  
м. Луганськ, вул. Комунальна, буд. 75, кв. 50, у судо-
ве засідання, яке буде проводитися в порядку спе-
ціального судового провадження та відбудеться 16 
травня 2017 року о 10.00 годину в залі судових за-
сідань Сватівського районного суду Луганської об-
ласті за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

В разі неявки обвинуваченого Дробота Олексан-
дра Миколайовича в судове засідання, судовий роз-
гляд буде проводитися без участі обвинуваченого.

Справа розглядатиметься колегією суддів у скла-
ді головуючого судді Половинки В. О., суддів Осіпенко  
Л. М., Юрченко C. O.

Біловодський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання боржника по спра-
ві за заявою ТОВ «ДТЕК Ровенькиантрацит» про ви-
дачу дубліката виконавчого листа, яке відбудеть-
ся 16.05.2017 року о 08.00 год. Кузнєцова Олексія 
Валерійовича, останнє відоме зареєстроване місце 
проживання (перебування) — Луганська обл., м. Ро-
веньки.

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

Суддя Г. В. Булгакова

Біловодський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання боржника по спра-
ві за заявою ТОВ «ДТЕК Ровенькиантрацит» про ви-
дачу дубліката виконавчого листа, яке відбудеться 
16.05.2017 року о 08.00 год. Піхтєрєву Ліну Олексіїв-
ну, останнє відоме зареєстроване місце проживання 
(перебування) — Луганська обл., м. Ровеньки.

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

Суддя Г. В. Булгакова

Біловодський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання боржника по спра-
ві за заявою ТОВ «ДТЕК Ровенькиантрацит» про ви-
дачу дубліката виконавчого листа, яке відбудеться 
16.05.2017 року о 08.00 год. Потреба Віталія Іванови-
ча, останнє відоме зареєстроване місце проживання 
(перебування) — Луганська обл., м. Ровеньки.

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

Суддя Г. В. Булгакова

Біловодський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання боржника по спра-
ві за заявою ТОВ «ДТЕК Ровенькиантрацит» про ви-
дачу дубліката виконавчого листа, яке відбудеться 
16.05.2017 року о 08.00 год. Рибіна Олексія Михай-
ловича, останнє відоме зареєстроване місце прожи-
вання (перебування) — Луганська обл., м. Ровеньки.

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

Суддя Г. В. Булгакова

Біловодський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання боржника по спра-
ві за заявою ТОВ «ДТЕК Ровенькиантрацит» про ви-
дачу дубліката виконавчого листа, яке відбудеться 
16.05.2017 року о 08.00 год. Балезіна Дениса Оле-
говича, останнє відоме зареєстроване місце прожи-
вання (перебування) — Луганська обл., м. Ровеньки.

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

Суддя Г. В. Булгакова

Біловодський районний суд Луганської області викликає 
відповідача по справі № 408/6768/16-ц (2/408/1505/16) за по-
зовом ТОВ «Дата Майнінг Груп» до Золотової Світлани Олек-
сіївни (19.07.1970 року народження, с. Петрівка Станично-
Луганський район Луганської області) про стягнення забор-
гованості.

Судове засідання відбудеться 16 травня 2017 року о 09.00 
годині в приміщенні суду за адресою: Луганська область, 
смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

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

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

Суддя В. А. Карягіна

Інформація щодо здійснення спеціального 
судового провадження та повістка про виклик 

обвинуваченого
Колегією суддів Сватівського районного суду Лу-

ганської області 21 червня 2016 року постановлено 
ухвалу про здійснення спеціального судового про-
вадження відносно Пілавова Маноліса Васильовича, 
24.03.1964 року народження, обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, передбаченого ст. 109 ч. 1, ст. 110 ч. 
2, ст. 258-3 ч. 1 КК України.

На підставі ст.ст. 297-5, 314, 323 КПК України, Сва-
тівський районний суд Луганської області викли-
кає обвинуваченого Пілавова Маноліса Васильови-
ча, який проживає за адресою: Луганська область,  
м. Луганськ, вул. Ліньова, б. 67а, кв. 24, у судове за-
сідання, яке буде проводитися в порядку спеціально-
го судового провадження та відбудеться 15 травня 
2017 року об 11.30 год. в залі судових засідань Сва-
тівського районного суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

В разі неявки обвинуваченого Пілавова Манолі-
са Васильовича в судове засідання, судовий розгляд 
буде проводитися без участі обвинуваченого.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі 
головуючого судді Половинки В. О., суддів Скрипника 
С. М., Юрченко С. О.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Слабого Сер-
гія Валентиновича, як відповідача в судове засідання 
по цивільній справі № 426/7001/16-ц за позовом Сла-
бої Т.О. до Слабого С.В. про стягнення аліментів, що 
відбудеться 16 травня 2017 року о 16.00 год.

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

Суддя В. О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Капустіну 
Світлану Миколаївну, як відповідачку в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/17249/16-ц за позо-
вом Капустіна Ю.І. до Капустіної С.М. про розірвання 
шлюбу, що відбудеться 16 травня 2017 року о 15.30 
год.

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

Суддя В. О. Половинка

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає відповідача Юрчука Юрія Володимировича по спра-
ві № 185/6451/16-ц; (2/185/3537/16) за позовом ПАТ «Ук-
рсоцбанк» про стягнення заборгованості за договором 
кредиту.

Судове засідання відбудеться 15 травня 2017 року о 
16.30 годині в приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін, 
вони вважаються повідомленими про час та місце слу-
хання справи.

У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої учас-
ті на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. А. Карягіна

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає відповідача Ржевського Олександра Олександровича по 
справі № 408/6435/16-ц; (2/408/1406/16) за позовом ПАТ по 
газопостачанню та газифікації «Луганськгаз» про стягнення 
заборгованості за спожитий природний газ.

Судове засідання відбудеться 15 травня 2017 року о 16.00 
годині в приміщенні суду за адресою: Луганська область, 
смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

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

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

Суддя В. А. Карягіна

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської об-
ласті викликає як відповідача Свердловську міську раду для 
участі в цивільній справі за позовом Лазуренка Володимира 
Петровича про визнання права власності на спадкове май-
но. В зв’язку з вашою неявкою судове слухання перенесе-
но на 15 травня 2017 року о 10.00 годині в приміщенні су-
ду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Лу-
ганська, 30.

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

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

Суддя В. А. Карягіна

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті викликає як відповідачку Натарову Віру Григорівну, 
22.04.1954 р.н. (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
с. Борівське, вул. Молодіжна (Крупської), буд. 7) у судо-
ве засідання з розгляду цивільної справи за позовом Ко-
ляда Ніни Іванівни до Натарової Віри Григорівни про усу-
нення перешкод у користуванні власністю шляхом визна-
ння особи такою, що втратила право користування жит-
лом, яке відбудеться 15.05.2017 року о 13 годині 00 хви-
лин у приміщенні суду за адресою: Луганська область,  
м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У разі не-
явки на вказане судове засідання, суд розглядатиме спра-
ву без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Краматорський міський суд Донецької області 
(84000, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ма-
яковського, 21) розглядає кримінальне проваджен-
ня за обвинуваченням Семергея Володимира Івано-
вича за ст.ст.2583 ч. 1, 368 ч. 3 КК України. На підго-
товче судове засідання по даній справі, яке призна-
чено на 16 травня 2017 року, на 11:00 годину, викли-
кається обвинувачений:

Семергей Володимир Іванович, 04.10.1963 року 
народження, останнє відоме місце реєстрації: вулиця 
Гастрономічна, 13/7, м.Донецьк Донецької області. 

Суддя Лутай A. M.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(81500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу №219/12415/16-ц ПАТ «Ощадбанк» Бі-
ловолової Людмили Степанівни про стягнення заборгова-
ності.

Відповідач по справі:
Біловолова Людмила Степанівна, яка зареєстрована за 

адресою: Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Горбатова, буд. 
4 а. Відповідач викликається у судове засідання, яке відбу-
деться 16 травня 2017 року о 09 год. 30 хв.

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

Суддя Любчик О. В.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, 
Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) 
розглядає кримінальну справу за обвинуваченням Яновсько-
го Віктора Вікторовича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст.115 КК України.

Обвинуваченому Яновському Віктору Вікторовичу, 
25.08.1988 року народження, уродженцю м. Дружківка До-
нецької області, який проживає за адресою: вул. Перемоги, 
32, с. Щербинівка, м. Торецьк Донецької області, необхідно 
з’явитися в судове засідання, яке призначено на 16 травня 
2017 року, на 11:30 годину в приміщення Краматорського 
міського суду Донецької області за вищевказаною адресою. 

Суддя Лутай A. M.

Троїцький районний суд Луганської області викли-
кає як відповідачів у судове засідання Сінчишину Ві-
кторію Валеріївну та Сінчишина Олексія Олександро-
вича в справі № 433/291/17 за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Сінчишиної Вікторії Валеріївни та Сінчи-
шина Олексія Олександровича про звернення стяг-
нення.

Судове засідання відбудеться 15 травня 2017 року 
о 10 годині 40 хвилин за адресою: смт Троїцьке, вул. 
1-го Травня, 5-а.

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

Суддя Суський О. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, 
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом 
Федяєвої Ольги Володимирівни до Збандут Юрія Миколайови-
ча, третя особа — Служба у справах дітей Управління молодіж-
ної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради про до-
звіл на тимчасовий виїзд за кордон неповнолітньої дитини без 
дозволу батька.

Відповідач по справі Збандут Юрій Миколайович (адреса: вул. 
Брайляна, 32/22, м. Єнакієве, Донецька область) викликається на 
16 травня 2017 року на 11 год. 00 хв. до суду, каб. №306, для 
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. М. Павленко

Семенова Інна Дмитрівна, 01.07.1984 р.н., останнє 
відоме місце проживання якої: Донецька обл., м. Хар-
цизьк, вул. Зубкова, буд. 4а, викликається до Добро-
пільського міськрайонного суду Донецької області, 
як відповідач по цивільній справі № 248/8721/13-ц 
за заявою Подорожко Євгена Сергійовича про від-
новлення втраченого судового провадження. Судове 
засідання відбудеться 15.05.2017 року о 12:00 год. 
в приміщенні суду за адресою: Донецька область,  
м. Добропілля, вул. Банкова, 39А. У разі неявки від-
повідача до суду справу буде вирішено на підставі 
наявних у ній даних чи доказів. 

Суддя Корнєєва В. В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької 
області викликає Дацко Олександра Олеговича, 
31.01.1962 року народження, як обвинуваченого у 
кримінальному провадженні № 296/8465/16-к по об-
винуваченню у вчиненні кримінального правопору-
шення за ч. 1 ст.258-3 КК України, у судове засідан-
ня, що відбудеться 15 травня 2017 року о 10-00 го-
дині в приміщенні Добропільського міськрайонного 
суду Донецької області за адресою: 85004, м. Добро-
пілля Донецької області, вул. Банкова, 39а. Явка об-
винуваченого в судове засідання є обов’язковою. 

Суддя Кошля А. О.

В провадженні Жовтневого районного суду  
м. Маріуполя Донецької області (87500, м. Маріу-
поль, пр. Металургів, 31) знаходиться криміналь-
не провадження за обвинуваченням Лаєвської Ін-
ни Валеріївни у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ст. 110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК 
України, яка викликається для участі у розгляді кри-
мінального провадження, яке відбудеться 15 трав-
ня 2017 року о 14.30 годині, 25 травня 2017 року о 
10.00 год., 31.05.2017 року о 10.00 год. в приміщенні 
суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31,  
(каб. приймальня).

Суддя Н. П. Кір’якова

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,  
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, буд. 5) розглядає ци-
вільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства 
комерційного банку «Правекс банк» до Лєпєхова Олександра 
Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

Відповідач по справі Лєпєхов Олександр Миколайович (остан-
нє відоме місце реєстрації за адресою: Донецька обл., м. Жданів-
ка, квартал 2, буд. 10, кв. 28) викликається 15 травня 2017 ро-
ку на 08 год. 30 хв. до суду, каб. 301 для участі в розгляді спра-
ви по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причину неявки, інакше справа буде розгляну-
та за його відсутності.

Суддя О. С. Конопленко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, 
м. Бахмут, Донецька область, вул.. Миру, 5) розглядає цивіль-
ну справу за позовною заявою Смирнової Олени Михайлівни до 
Трапаідзе Акакія Георгійовича про визнання особи такою, що 
втратила право користування житловим приміщенням.

Відповідач по справі 219/2745/17 Трапаідзе Акакій Георгійо-
вич, 05 листопада 1991 року народження, зареєстрований за 
адресою, вказаною в позовній заяві: Донецька область, м. Бах-
мут, вул. Лермонтова, 4, викликається на 15 травня 2017 року на 
15 годину 00 хвилин до суду, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу по даній справі пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, 
він повинен повідомити суд про причину неявки, інакше справа 
буде розглянута у його відсутність.

Суддя Т. В. Давидовська

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає цивільну справу № 233/59/17 за позовною 
заявою Дрюк Ірини Олександрівни до Дрюка Максима Сергі-
йовича про розірвання шлюбу.

Відповідач у справі: Дрюк Максим Сергійович, 11.12.1994 
р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область,  
м. Макіївка, вул. Крилова, буд. 28; викликається до суду на 
08 год. 30 хв. 15 травня 2017 року (корп. №2, каб. №21), для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У разі неприбуття відповідач повинен    по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за його відсутності.

Суддя О. В. Каліуш

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, 
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу за заявою Директора Бахмутського психоневрологічного 
інтернату Костян Людмили Іванівни, зацікавленої особи — Ши-
роких Андрія Володимировича про звільнення опікуна від опіки.

Зацікавлена особа по справі 219/3658/17 Широких Андрій Во-
лодимирович, проживає за адресою вказаній в позовній заяві:  
м. Донецьк, вул. Естонська, 15/1, викликається на 15 травня 2017 
року 10 год. 30 хв. до суду, для участі у розгляді справи по суті.

Зацікавленій особі по даній справі пропонується надати свої 
заперечення щодо заяви та докази. У випадку неприбуття заці-
кавленої особи, вона повинна повідомити суд про причину неяв-
ки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Г. В. Давидовська

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачено-
го Бєлавєнцева Олега Євгеновича для розгляду кримінального проваджен-
ня, внесеного до ЄРДР за №42016000000002290 відносно Бєлавєнцева Оле-
га Євгеновича, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27,  
ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України 
та повідомляє, що підготовче судове засідання та розгляд клопотання про здій-
снення спеціального судового провадження відбудеться 18.05.2017 р. о 14.00 
год. у приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27А.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя М. О. Оздоба

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає як відповідачку Піла-
тову Тетяну Миколаївну, яка проживає за адресою: ж/кв. Верхній, буд. 22, с. Чис-
теньке, Сімферопольський р-н, АР Крим, у судове засідання по цивільній справі 
№323/955/17 (2/323/417/17) за позовом Максимової Олени Петрівни до Пілатової 
Тетяни Миколаївни про виділ частки із майна, що перебуває у спільній частковій 
власності під головуванням судді Плечищевої Оксани Валентинівни, кабінет №12.

Вам необхідно з’явитись в судове засідання 15 травня 2017 року о 09.00 годи-
ні у приміщення суду за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Травнева, 23.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачка вважається повідо-
мленою про час та місце розгляду справи та у випадку неявки до суду справу мо-
же бути розглянуто за її відсутності на підставі наявних у ній даних чи доказів (по-
становляє заочне рішення) на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. В. Плечищева

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження № 1-кп/761/1068/2017 за обвинуваченням Губарєва 
Павла Юрійовича за ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 28, ч. 1  
ст. 294, ч. 1 ст. 258-3 КК України, згідно Єдиного державного реєстру досудо-
вих розслідувань за № 22014000000000181 від 03.06.2014 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий розгляд 
по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 17.05.2017 ро-
ку о 09 год. 20 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за 
адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, каб. №501.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Л. Л. Щебуняєва
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Дзержинський районний суд м. Харкова викликає як відповідача Шлеіна В’ячеслава 
Геннадійовича по цивільній справі за позовом Ковінько Каріни Валеріївни до Шлеіна 
В’ячеслава Геннадійовича, третя особа – Управління служб у справах дітей Департа
менту праці та соціальної політики ХМР м. Харкова, про стягнення аліментів на непов
нолітню дитину та позбавлення батьківських прав на судове засідання 17.05. 2017 ро
ку об 11.45 та повідомляє, що у разі неявки відповідача на судове засідання справу бу
де розглянуто за наявних у матеріалах доказів. 

Суддя О. І. Шестак

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає у судове засідання як відповідача Денисю
ка Євгена Сергійовича, по цивільній справі за позовом Денисюк Алли Сергіївни до Денисюка 
Євгена Сергійовича, третя особа: Служба у справах дітей Черкаської міської ради про позбав
лення батьківських прав, засідання відбудеться 18 травня 2017 року о 09 годині 45 хвилин.

Засідання відбудеться в приміщенні Соснівського районного суду м. Черкаси за адресою: 
м. Черкаси, вул. Гоголя, 316 в кабінеті № 220.

Ваша явка обов’язкова, в разі неявки справа буде розглядатися без участі відповідача.
Суддя Т. Є. Троян

Оригінал суднового білету  

серія СЯ № 020319, який належить  

Ткаченко Володимиру Миколайовичу,  

бортовий номер «ДНІ — 3572К»  

у зв’язку з втратою, вважати недійсним.

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської області викли
кає в судове засідання, що відбудеться в приміщенні Крюківського район
ного суду м. Кременчука ( м. Кременчук, вул. Троїцька, буд. 37/49) як від
повідачів:

Атабаєву Ульмас Мансураліївну, яка також діє в інтересах малолітніх 
Атабаєвої Мар’ян Сулейманівни, Атабаєва Омара Суліймановича, Муста
фаєва Абдулах Сулеймановича, зареєстрованих за адресою: Полтавська 
область, м. Кременчук, вул. Гагаріна, буд. 24, кв. 23 о 09 год. 00 хв. 30 
травня 2017 року по справі за позовом Кременчуцької міської ради Пол
тавської області до Атабаєвої Ульмас Мансураліївни, яка також діє в ін
тересах Атабаєвої Мар’ян Сулейманівни, Атабаєва Омара Суліймановича, 
Мустафаєва Абдулах Сулеймановича про визнання осіб такими, що втра
тили право на користування житловим приміщенням.

Ваша явка є обов’язковою! У разі неявки у судове засідання справа бу
де вирішена на підставі наявних у ній доказів у вашу відсутність.

Суддя Степура А. А.

В Овідіопольському районному суді Одесь
кої області суддею Гандзій Д. М. 29.05.2017 ро
ку о 13.00 год. буде слухатися цивільна справа  
№ 509/2663/16ц за позовом ПАТ «Перший Інвести
ційний банк» до Мохаммад Хамаюн Мохаммад Сар
вар, Шубіної Ганни Олександрівни про стягнення за
боргованості за договором про іпотечний кредит.

Овідіопольський районний суд Одеської облас
ті пропонує Мохаммад Хамаюн Мохаммад Сарвар 
подати пояснення, заперечення та всі наявні у ньо
го докази у справі особисто або через представника. 
У разі неявки Мохаммад Хамаюн Мохаммад Сарвар 
в судове засідання справа може бути розглянута за 
його відсутності.

Червоноградський міський суд Львівської облас
ті викликає як відповідачів Лулак Галину Семенівну та 
Лулака Павла Михайловича в судове засідання у спра
ві за позовом Лулак Ольги Андріївни до Лулак Галини 
Семенівни, Лулака Павла Михайловича про визнання 
осіб такими, що втратили право на користування жит
ловою площею та зняття з реєстрації, яке відбудеться 
30.05.2017 року о 10.00 год. у приміщенні суду за адре
сою: вул. Св. Володимира, 15, м. Червоноград, Львів
ська область.

Головуючий суддя по справі Кріль М. Д.
У випадку неявки відповідачів відповідно до ч.4  

ст. 169 ЦПК України суд розглядатиме справу у їх від
сутності на підставі наявних у матеріалах справи даних 
та доказів.

Білокуракинський районний суд Луганської 

області повідомляє, що 28.04.2017 року розгля

нуто цивільну справу № 409/523/17 (проваджен

ня № 2/409/385/17) за позовом Богучарського 

Віктора Івановича до Богучарської Галини Васи

лівни про розірвання шлюбу та винесено заочне 

рішення, яким позовні вимоги Богучарського В. І. 

задоволено в повному обсязі.

Суддя Третяк О. Г.

Дарницький районний суд м. Києва 
викликає як відповідача Івженка Вікто
ра Юрійовича, останнє відоме місце про
живання: м. Київ, вул. Зодчих, буд. 40, 
кв. 30, вам необхідно 30 травня 2017 ро
ку о 12.00 год. з’явитися до Дарницько
го районного суду м. Києва, за адресою: 
м. Київ, вул. Кошиця, 5А, каб. 119 на роз
гляд цивільної справи за позовом Коломі
єць Наталії Вікторівни до Івженка Віктора 
Юрійовича про визнання права власності 
на майно в порядку спадкування за зако
ном обов’язкової частки.

У разі неявки відповідача до суду дане 
оголошення вважається належним пові
домленням, а дану справу буде розгляну
то без вашої участі.

Суддя М. П. Шклянка

Дніпровський районний суд м. Киє
ва викликає в судове засідання як відпо
відача Курбанова Азер Іззат огли (остан
нє відоме місце проживання відповідача:  
м. Київ, вул. Курнатовського, 5Б, кв. 61) 
по цивільній справі за позовом Курбано
вої Наталії Вікторівни до Курбанова Азе
ра Іззат огли про розірвання шлюбу, яке 
відбудеться 19 травня 2017 року о 09 
год. 10 хв. в приміщенні Дніпровського  
районного суду м. Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 108 (Суддя 
Астахова О. O.).

У разі неявки відповідача  Курбанова 
Азер Іззат огли справа буде розглянута у 
його відсутність.

Повістка про виклик підозрюваного при здій
сненні судового засідання в порядку спеціаль
ного судового провадження. Обвинувачений Са
венко Вадим Анатолійович 28.07.1969 року на
родження, зареєстрований: м. Київ, вул. Хреща
тик, буд. 10, кв. 10 відповідно до вимог 2975, 
323 КПК України викликається в судове засідан
ня, що відбудеться 17 травня 2017 року о 16 го
дині 00 хвилин до зали судових засідань № 107 
Приморського районного суду м. Одеси за адре
сою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в 
судовому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на ви
клик суду встановлені статтею 138 КПК України. 
Наслідки неприбуття обвинуваченого, передба
чені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Пислар В. П.

Згідно протоколу № 7 Загальних зборів 

учасників ТОВ «Дуоторг» від 01.09.2016 р. 

прийнято рішення щодо припинення То-

вариства з обмеженою відповідальністю 

«Дуоторг» (49000, м. Дніпро, вул. Карла 

Маркса, буд. 49, код ЄДПРОУ 39284867) 

шляхом його ліквідації у добровільно

му порядку. Головою ліквідаційної комісії 

призначено Шимана Євгена Олександро

вича. Заяви кредиторів приймаються про

тягом двох місяців від дня публікації да

ного оголошення.

Приморський районний суд м. Одеси 
викликає Первозванну Світлану Володи
мирівну у судове засідання по справі за 
позовом Павловського Олександра Мико
лайовича до Первозванної Світлани Воло
димирівни про стягнення суми боргу.

Засідання відбудеться 23 травня 2017 
року об 11 год. 30 хв. в приміщенні При
морського районного суду за адресою:  
м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб. № 218. 
У разі вашої неявки справу буде розгляну
то у вашу відсутність.

Суддя О. П. Шенцева

Товарна біржа «Українська енергетична біржа»  
проводить біржовий аукціон № 65СГ-УЕБ з продажу  

скрапленого газу для внутрішнього ринку
Аукціон відбудеться 17 травня 2017 року о 13:00 год.  

за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55.
АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ 
(ДСТУ 4047-2001, ДСТУ 27578-87) загальним обсягом  
10 380,000 т, ресурс травня  2017 р. Виробництво Тимофі-
ївської УПВВ філії ГПУ «Полтавагазвидобування»: Позиція  
№ 1: 22 лоти, обсяг 1 лоту – 40 т, заг.обсяг –  880 т, тран
спортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  
16 623,45 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений для 
автомобільного транспорту марки ПБА (відповідає вимогам 
ДСТУ 27578-87) виробництва філії Управління з переробки 
газу та газового конденсату (ТЦСК Базилівщина): Позиція 
№ 2: 140 лотів, обсяг 1 лоту – 40 т, заг.обсяг – 5 600 т, тран
спортування залізницею/автотранспортом. Стартова ціна за 
1 тонну –  16 600,41 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скра-
плений паливний для комунально-побутового споживання 
марки СПБТ(відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробни-
цтва філії Управління з переробки газу та газового конден-
сату (Яблунівське ВПГ): Позиція № 3: 70 лотів, обсяг 1 лоту – 
40 т, заг.обсяг – 2800 т, транспортування залізницею/авто
транспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  16 722,86 грн. в т.ч. 
ПДВ. Газ скраплений БТ (відповідає вимогам ДСТУ 4047-
2001) виробництва філії Управління з переробки газу та га-
зового конденсату (ШВПГКН): Позиція № 4: 20 лотів, обсяг  
1 лоту – 40 т, заг.обсяг – 800 т, транспортування автотран
спортом. Стартова ціна за 1 тонну –  16 535,53 грн. в т.ч. ПДВ. 
Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-
побутового споживання марки СПБТ(відповідає вимогам 
ДСТУ 4047-2001) виробництва Юліївського ЦВНГК ГПУ «Ше-
белинкагазвидобування»: Позиція № 5: 12 лотів, обсяг 1 лоту 
– 25 т, заг.обсяг – 300 т, транспортування залізницею. Стар
това ціна за 1 тонну –  16 605,37 грн. в т.ч. ПДВ.   Термін від
вантаження – 18.05.2017р – 15.06.2017 р.  За результатами 
аукціону переможці і продавець укладають двосторонні до
говори купівліпродажу. Постачання  скрапленого газу  здій
снюється у травнічервні 2017 року на умовах EXW франко
завод. Покупець самостійно забезпечує та оплачує послу
ги по наливу та  транспортуванню скрапленого газу. Покуп
ці для участі в аукціоні сплачують гарантійний внесок в роз
мірі 5 % вартості заявленого обсягу закупівлі на один з ра
хунків біржі, подають на біржу: 1) заявку на участь в аукціоні; 
2) завірену банком копію платіжного доручення, що підтвер
джує сплату гарантійного внеску; 3) документ, що посвідчує 
уповноважену особу покупця та його повноваження. Прийом 
документів проводиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 
44 А, оф. 8 та закінчується 16.05.2017 року о 18.00 год. Рахун
ки біржі: 1) № 26006500211904 в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 
МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819; 2) № 26001010105760 
в ПАТ «Вернум Банк», МФО 380689, код ЄДРПОУ 37027819. 
Для участі в аукціоні покупці повинні укласти з біржею до
говори про надання послуг та надати відповідні документи, 
згідно Регламенту організації та проведення біржових аук
ціонів з продажу скрапленого газу на внутрішнього ринку. 
Додаткову інформацію можна отримати за місцезнаходжен
ням ТБ «Українська енергетична біржа»: м. Київ, вул. Хреща
тик, 44А, оф. 8 тел. +38 (044) 2347990, 5911177. еmail: 
auction@ueex.com.ua, та на сайті www.ueex.com.ua. Режим 
роботи біржі: з 09.00 до 18.00 год., крім святкових та вихід
них днів.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Рисований Роман Олександрович, 

26.06.1987 р.н., який зареєстрований та фактично прожи
ває за адресою: Донецька область, м. Гірник, вул. Некра
сова, буд. 41, паспорт серії ВЕ 974794, виданий Гірницьким 
МВМ Селидівського МВ УМВС України в Донецький облас
ті 12.02.2004 року, на підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, 
Вам необхідно з’явитись 17.05.2017 у період  часу з 09 год. 
00 хв. по 18 год. 00 хв., до кабінету № 308 СВ Управління 
СБ України в Донецькій області до старшого слідчого в ОВС 
слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області 
старшого лейтенанта юстиції Велічка Д.В. за адресою: Доне
цька область, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд. 
33, для  вручення Вам повідомлення  про зміну раніше пові
домленої підозри, процесуальних документів при здійснен
ні спеціального досудового розслідування, ознайомлення 
з матеріалами кримінального провадження, отримання об
винувального акта та реєстру матеріалів при здійсненні спе
ціального досудового розслідування у кримінальному про
вадженні №22014050000000364 від 29.10.2014 року за ч. 1  
ст. 2583 КК України.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування по

карання;
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 трива

лого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони 

здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови не
можливості тимчасово залишити цей заклад; 

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

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

лення особи на виклик.

Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпі

лий, цивільний відповідач, який був у встановленому КПК 
України порядку викликаний (зокрема, наявне підтверджен
ня отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з 
її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин 
або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього 
накладається грошове стягнення у розмірі: — від 0,25 до 0,5 
розміру мінімальної заробітної плати — у випадку неприбут
тя на виклик слідчого, прокурора; — від 0,5 до 2 розмірів мі
німальної заробітної плати — у випадку неприбуття на ви
клик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї стат
ті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка, може бути за
стосовано привід.  

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть 
відповідальність, встановлену законом.

Повістка про виклик до суду по кримінальному 
провадженню

У провадженні Слов’янського міськрайонного су
ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 42016221320000102 (номер справи 
1кп//243/240/2017) за обвинуваченням Яремка Сер
гія Володимировича за підозрою у вчиненні кримі
нального правопорушення, передбаченого ст. 2583 
ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне
цької області Гусинський М. О. викликає: обвинува
ченого Яремка С. В. 12.09.1980 р. н., який зареєстро
ваний та проживає за адресою: Донецька область,  
м. Слов’янськ, вул. Марапульця, буд. 54, у підготовче 
судове засідання, яке відбудеться 16 травня 2017 р. об 
11 год. 40 хв., у залі судового засідання № 12.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибуде за викликом у судове засідання, суд відкла
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе
редбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій
снити спеціальне судове провадження.

Суддя М. О. Гусинський

Повістка про виклик до суду по кримінальному 
провадженню

У провадженні Слов’янського міськрайонного су
ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 42017050000000111 (номер справи 
1кп//243/414/2017) за обвинуваченням Журавльова 
Максима Євгеновича за підозрою у вчиненні кримі
нального правопорушення, передбаченого ст. 2583 
ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне
цької області Гусинський М. О. викликає: обвинува
ченого Журавльова М. Є. 02.07.1985 р. н., який заре
єстрований та проживає за адресою: Донецька об
ласть, м. Горлівка, вул.. Жукова, буд. 6, кв. 59, у під
готовче судове засідання, яке відбудеться 16 трав
ня 2017 р. об 11 год. 50 хв., у залі судового засідан
ня № 12.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибуде за викликом у судове засідання, суд відкла
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе
редбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій
снити спеціальне судове провадження.

Суддя М. О. Гусинський

Повістка про виклик до суду по кримінальному 
провадженню

У провадженні Слов’янського міськрайонного су
ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 42016221320000110 (номер справи 
1кп/243/239/2017) за обвинуваченням Толстих Арте
ма Євгенійовича за підозрою у вчиненні криміналь
ного правопорушення, передбаченого ст. 2583 ч. 1 
КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне
цької області Гусинський М. О. викликає: обвину
ваченого Толстих Артема Євгенійовича 18.04.1985 
р. н., який зареєстрований та проживає за адресою: 
Донецька область, м. Слов’янськ, вул.. Свободи, буд. 
13, кв. 3, у  підготовче судове засідання, яке відбу
деться 16 травня 2017 р. об 11 год. 30 хв., у залі су
дового засідання № 12.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибуде за викликом у судове засідання, суд відкла
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе
редбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій
снити спеціальне судове провадження.

Суддя М. О. Гусинський

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської 
обл. (адреса суду: 51400, Дніпропетровська обл., м. Павло
град, вул. Дніпровська, 135) викликає відповідача за позо
вом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у су
дове засідання, яке відбудеться 12.05.2017 о 14:30 до Хася
нова Тетяна Юріївна (останнє відоме місце реєстрації: 83003, 
Донецька обл., м. Донецьк, просп. Ілліча, буд. 81, кв.141) 
справа № 185/1290/17, суддя Зінченко А. 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.

Приморський районний суд м. Одеси викликає на 
судове засідання як відповідачів Тимцес Наталію Пе
трівну, Тимцес Володимира Володимировича, які не 
мешкають за зареєстрованим місцем проживання, 
у цивільній справі № 522/9204/16ц за позовом ПАТ 
«Райффайзен Банк Аваль» до Тимцес Н. П., Тимцес 
В. В., про стягнення заборгованості за кредитним до
говором. Судове засідання відбудеться 15 травня 
2017 року о 12.45 годині у приміщенні Приморсько
го районного суду м. Одеси за адресою: Одеська об
ласть, м. Одеса, вул. Балківська, 33. У випадку вашої 
неявки в судове засідання, цивільна справа буде роз
глянута у вашу відстуність. 

Суддя Нікітіна С. Й.

Срібнянський районний суд Чернігівської обл. (адреса суду: 17300, Чернігів
ська обл., смт Срібне, вул. Леніна, 43) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

13.05.2017 о 10:00 до Бихало Сергій Володимирович (останнє відоме місце 
реєстрації: 17332, Чернігівська обл., Срібнянський рн, смт. Дігтярі, вул. Рєпіна,  
буд. 2) справа № 746/74/17, суддя Ходіч В. М.

18.05.2017 о 10:00 до Рибак Богдан Петрович (останнє відоме місце реєстра
ції: 17312, Чернігівська обл., Срібнянський рн, с. Сокиринці, вул. Вересая, буд. 10) 
справа № 746/95/17, суддя Ходіч В. М.

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.

Оголошення щодо продажу активів (майна) ПАТ «ВБР»
Номер лота: Q81217b5471, Q81317b5472

Короткий опис активів (майна) в лоті:  Права вимоги за кредитними договорами  
та договорами забезпечення виконання зобов’язань

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону)/  
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону:

26.05.2017 р.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів  
(аукціону)/ електронного аукціону по кожному лоту  
вказується на вебсайті http://www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота: http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/pat_+vbr/ 

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Запорожця 
Петра Петровича, 11.01.1950 року народження, (останнє відоме місце про
живання: АР Крим, м.Сімферополь, вул. Севастопольська, 17а) у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідан
ня, яке відбудеться 17 травня 2017 року об 10 год. 00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
зал № 5, каб. 28, під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
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оголошення

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

Приватне акціонерне товариство «ПРОСТО-страхування», код ЄДРПОУ 24745673, повідомляє про 
втрату наступних бланків договорів страхування (страхових полісів) та спеціальних знаків:

Бланки полісів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників назем-
них транспортних засобів:

серії АВ за наступними номерами: 1510531, 1523353, 6534225, 6540245, 6541025, 6562619.
серії АС за наступними номерами: 2393336, 2918530, 3830117, 3830402, 3830404, 3830405, 

3836191-3836193, 4514720, 6121076, 6127048, 6127825-6127827, 6134956, 7940776-7940780, 
7946023, 7950626, 7950631, 7950829, 7951073, 7952533, 7952587, 7953831, 7953833-7953835, 
7967575, 7968777, 7971561-7971563, 7974251, 7974464, 7975252-7975253, 7982534, 7987962-
7987967, 9532339, 9533176, 9534561, 9534564-9534570, 9536354, 9543672, 9543673, 9544801-
9544803, 9546128, 9546594, 9548811, 9548900, 9549097.

серії  AE за наступними номерами: 929089, 929240, 929288-929290, 929316, 929317, 1666738, 
1670416, 1670536, 1678568, 1678569, 2294728, 2946113, 2946117, 2947345, 2948213, 2973072, 
3255170, 3255395, 3255461, 3255462, 3255612, 3255621, 3255623, 3255630, 3255836, 3255853, 
3255858, 4269014, 4271105, 4271357, 4860103, 4861875, 5551117, 5553389, 5553390, 5554816, 
5556125, 5556590, 6194153, 6196967, 6197976-6197978, 6261265, 6261277, 6261285, 6261290, 
6261503, 6263307, 6265761, 7064124, 7065156, 7065382, 7066642, 7066774, 7767276-7767278, 
7767661, 7767862, 7770636, 7770972, 8436041, 9459410, 9698163, 9699392.

серії  AІ за наступними номерами: 156786, 256335, 1303128-1303132, 1304521, 1304648, 1304759, 
1304854, 1305701, 1305747, 1305749, 1315756-1315757, 1315852-1315853, 1318320-1318321, 
1318459, 1318478-1318487, 2800960, 2800961, 3366250, 3374615-3374619, 3715374, 4012177-
4012179, 4012182, 4012186, 4012188, 4015059, 4016328-4016334, 4016482, 4016661-4016665, 
4017679, 4017680, 5289092-5289094, 5289121-5289125, 5289725, 5501020, 5501382, 5501460, 
5501465, 5503703, 5503772, 5503939, 5505332, 5505534, 5506395-5506400, 6500654, 6500655, 
6790778, 7062967-7062971, 7417315, 7419981, 7424503-7424505, 7477136-7477140, 7477935, 
8172029-8172033, 8172096, 8172103-8172105, 8259502, 8461500, 8463016, 9070246, 9608544, 
9612299, 9613229, 9613815, 9613816, 9917957.

серії  AК за наступними номерами: 55385, 743370, 743854, 743855, 1277214, 1277215, 4582431-
4582440, 5029174.

Бланки спеціального знаку до полісів ОСЦПВВНТЗ:
серії AA за наступними номерами: 2508933-2508942, 2525426-2525429, 6471559, 6472749-

6472754, 6756792, 6880252, 6887919.
серії  AB за наступними номерами: 1510531, 1539780, 1559492, 1563540, 1563545, 1563546, 

6516713, 6516714, 6534629, 6534879, 6534880, 6540245, 6541025, 6561444, 6562619, 8071401, 
8071470, 8101251, 8101266, 8101483, 8101836.

серії  AC за наступними номерами: 2393336, 2913268, 2913319, 2915887, 2918530, 3830117, 
3830402, 3830404,  3830405, 3835746, 3836189-3836191, 3838291, 3844314, 3844851, 4500009, 
4514720, 5542402, 6116896, 6116897, 6121076, 6124845, 6127046, 6127825-6127827, 6134956, 
7940776-7940780, 7946023, 7950405, 7952533, 7953831, 7953833-7953835, 7956172, 7963515, 
7963628, 7963764, 7967575, 7968777, 7971561-7971563, 7974251, 7974464, 7981814, 7982474-
7982480, 7982532, 7987962-7987967, 7989757, 7989778, 7989889, 9532339, 9533176, 9534561, 
9534564-9534570, 9536354, 9536864, 9541341, 9542424, 9543672, 9543673, 9544801-9544803, 
9546128, 9546594, 9547105, 9548811, 9548900, 9549097, 9551827.

серії  AE за наступними номерами 929240, 929288-929290, 929316, 929317, 931257, 931301, 
931485, 941474, 1649268, 1649583, 1649778, 1649941, 1655754, 1655755, 1666738, 1678568, 1678569, 
1683313, 1683541, 1683548, 2294165, 2294413, 2294564, 2294593, 2294690, 2294728, 2294733, 
2298569, 2946043, 2946113, 2946117, 2946865, 2946873, 2946926, 2947308, 2948213, 2949967, 
2949980, 2972095, 2973072, 2973839, 3254940, 3255141, 3255144, 3255145, 3255148, 3255149, 
3255174, 3255178, 3255179, 3255395, 3255461, 3255462, 3255581, 3255612, 3255621, 3255623, 
3255630, 3255836, 3255853, 3255858, 3256100, 3258515, 3261390, 4269014, 4269135, 4271105, 
4271357, 4273701, 4273715, 4859288, 4859396, 4860103, 4861875, 5551027, 5551037, 5551117, 
5551197, 5551485, 5551491, 5553389, 5553390, 5553920, 5554816, 5556176, 5556182, 5556590, 
6194153, 6194154, 6194205, 6194212, 6195716, 6195721, 6195743, 6195769, 6196636, 6196637, 
6196967, 6197976-6197978, 6260529, 6260737, 6260749, 6261265, 6261277, 6261285, 6261290, 
6261503, 6261586, 6261956, 6262527, 6262601, 6262603, 6262693, 6263307, 6264032, 6264594, 
6265761, 6265940, 7060659, 7060715, 7060894, 7061013, 7061067, 7063203, 7064124, 7065022, 
7065156, 7065382, 7065406, 7065442, 7065444, 7065451, 7065586, 7065602, 7066774, 7767276-
7767278, 7767372, 7767378, 7767661, 7767714, 7767862, 7767873, 7767875, 7767883, 7767948, 
7769003, 7769360, 7769729, 7770636, 7770812, 7770822, 7770972, 7774154, 7774156, 7774200, 
8436041, 8436219, 8437316, 8932101, 8932270, 8932385, 9459379, 9459411, 9459445, 9459453, 
9459464, 9459618, 9459619, 9459633, 9698163, 9699392, 9699930, 9699934, 9699954.

серії  AI за наступними номерами: 156378, 156786, 250575, 258369, 1303128-1303132, 1304521, 
1304648, 1304759, 1304760, 1304855, 1305701, 1305747, 1305749, 1315756, 1315757, 1315852, 
1315853, 1316707, 1317149-1317160, 1318086, 1318320, 1318321, 1318459, 1318478-1318487, 
2800960, 2800961, 2801037, 2801101, 2801116, 2801123, 2801238, 2801285, 2801300, 3365042, 
3366250, 3370074, 3373103, 3374356, 3374615-3374619, 3375884, 3715374, 3715375, 4006810, 
4007152, 4010913, 4012177-4012179, 4012182, 4012186, 4012188, 4015059, 4016328-4016330, 
4016332-4016334, 4016482, 4016661-4016665, 4017679, 4018367, 4018891, 5288177, 5288945, 
5289092-5289094, 5289121-5289125, 5289725, 5501020, 5501382, 5501465, 5502339, 5502462, 
5502631, 5502639, 5503327, 5503703, 5503939, 5504104, 5504186, 5505332, 5505534, 5506395-
5506400, 5506409, 5508910, 6114221, 6116990, 6120326, 6121507, 6464444, 6464458, 6464489, 
6468956, 6468957, 6468964, 6500654, 6500655, 6501532, 6501537, 6773205, 6779288, 6779289, 
6780343, 6780360, 6780408, 6780474, 6790778, 6791429, 7061251, 7062044, 7062136, 7062967-
7062971, 7065602, 7067736, 7343572, 7343592, 7343685, 7344982, 7348457, 7348458, 7350450, 
7356069, 7359949, 7359950, 7360182, 7360190, 7415162, 7416774, 7417315, 7419186, 7419197, 
7419981, 7421995, 7422006, 7422252, 7422255, 7422403, 7424503-7424505, 7475173, 7477136-
7477140, 7477935, 7892118, 7892201, 7892395, 7892402, 7892498, 7892607, 8166100, 8167311, 
8167585, 8167899, 8168084, 8172029-8172033, 8172096, 8172103-8172105, 8172430, 8264981, 
8264982, 8461498, 8461500, 8461839, 8465181, 8465188, 8465192, 8466725, 8466770, 8466772, 
8466773, 8466774, 8466775, 8466776, 8467069, 8715656, 8715671, 8715683, 8715685, 8715779, 
8715801, 8715895, 8715900, 8717282, 8717311, 8717593, 8717607, 8931203, 8931236, 8932627, 
8932634, 8932667, 8935005, 8935016, 8935032, 8935039, 8935805, 8935838, 8936263, 8938512, 
8939522, 8939575, 8939594, 8939621, 8939638, 8940659, 8940663, 8940677, 8940682, 8940684, 
8940698-8940700, 9070163, 9070246, 9070502, 9070510, 9070517, 9070520, 9070524, 9070556, 
9070575, 9070577, 9070581, 9070583, 9070584, 9070587, 9070591, 9070599, 9070619, 9070635, 
9070638, 9070641, 9070644, 9070736, 9070738, 9070747, 9070767, 9070769, 9070772, 9070775, 
9070780, 9070788, 9071651, 9073997, 9074055, 9076323, 9076403, 9076425, 9076430, 9076444, 
9076457, 9076471, 9076504, 9076506, 9076515, 9076535, 9076549, 9334203, 9334538, 9334589, 
9334666, 9335311, 9336498, 9337201, 9337565, 9337727, 9338803, 9607415, 9607477, 9608544, 
9609906, 9609943, 9610000, 9610202, 9612299, 9613229, 9613815, 9613816, 9912389, 9913372, 
9913836, 9914114, 9914118, 9914122, 9914363, 9914523, 9914554, 9914588, 9914615, 9914619, 
9914628, 9914672, 9914678, 9914685, 9914686, 9914693, 9914694, 9917957.

серії  AK за наступними номерами: 53059, 53061, 53663, 53725, 55755, 55756, 55792, 57581, 
743854, 743855, 745370, 745705, 745906, 746044, 746140, 746189, 747226, 747625, 1277214, 1277215, 
1278006, 1278007, 1278093, 1279131, 4577228, 4578497, 4578567, 4578603, 4578676, 4578699, 
4578743, 4581048, 4581414, 4581873, 4582431-4582440, 4584393, 4584403, 4584462, 4585383, 
4585826, 4585829, 4824480, 4825060, 4825106, 4825123, 4825142, 4825143, 4825167, 4825168, 
4825185, 4825236, 4825292, 4825294, 4827540, 5026307, 5026351, 5026388, 5026507, 5026528, 
5026532, 5026534, 5026539, 5026630, 5027271, 5027385, 5029174, 5029196, 5029220, 5029357, 
5433928, 5435316, 5435346, 5435751, 5436491, 5440073, 5441281.

серії  CЗ за наступними номерами: 33589, 33592, 33604, 33613, 33617, 33620, 33622.
Бланки договорів добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземних 

транспортних засобів та від нещасного випадку серії ДВН: 385, 396, 397, 398-400.
Бланки договорів  добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземних 

транспортних засобів та від нещасного випадку на транспорті серії ДВНВ: 15662-15666, 18250, 18417, 
22272, 24720, 24721, 26456, 27241-27243, 27294, 27342, 27345, 27346, 28445, 28560-28563, 30704-
30706, 30872, 33537-33540, 34600, 37391-37393, 37571-37576, 38909, 38911, 40223, 40224, 40662, 
42016, 42237-42240, 45433, 45434, 45811-45813, 47298, 47299, 49233, 49234, 50257, 53839, 55508, 
59238, 59401-59405, 60016-60018, 60731, 60732.

Бланки договорів добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземних 
транспортних засобів серії ДВТ: 31237.

Бланки договорів  комплексного страхування осіб, які подорожують Україною  серії КСП: 18125, 
18131, 19177, 19178, 19180-19182, 19184, 19195-19197, 19203, 19833-19835, 20424, 20425, 21505, 
21506.

Бланки договорів  добровільного страхування майна «ПРОСТО БУДИНОК» серії МДП: 6556, 6557.
Бланки договорів  страхування майна «БУДИНОК СТАНДАРТ» серії МДС: 7535–7539.
Бланки договорів  добровільного страхування майна та відповідальності серії MKC: 23102, 23216, 

23833, 24224, 24230.
Бланки договорів  добровільного страхування майна та відповідальності  «Акція» серії MKCA: 74.
Бланки договорів  добровільного страхування подорожуючих за кордоном серії MV: 55717.
Бланки договорів  добровільного страхування подорожуючих за кордоном серії MVS: 124328, 

131479, 131480, 149853, 149854, 150163-150173, 161560-161569, 168676, 185994, 192586-192588, 
195603, 197669, 197688, 197775-197788, 199771, 203581, 205313, 205919, 206428–206431.

Бланки договорів  добровільного страхування від нещасного випадку серії ОЗ: 106736, 106737, 
120825, 120829, 120844, 120845, 120858, 124589, 124590, 138963-138966, 152135-152137, 152141, 
152142, 153913-153917, 155382, 159418, 159419, 161395, 161396, 163866, 163867, 163869, 171380–
171382.

Бланки договорів  медичного страхування іноземців, які тимчасово перебувають на терито-
рії України серії UKN: 50096, 50146, 50170, 57314, 57324, 57341, 57343, 57551, 57555, 57558, 57560, 
57561, 57565, 57568, 57577, 57604, 57605, 91553, 91554, 91585, 92493, 95271, 95272, 95789, 97358, 
100708, 101429, 102351, 102920, 102926, 103740, 103743.

Бланки договорів  Картка «Дорожній оберіг» серії ДО: 56, 2439, 2440, 2523, 2578, 2689, 2690, 2918-
2920, 4210, 4545-4547, 5022, 5029-5031, 5034-5041, 6043, 6064, 6065, 6067-6069, 6156, 6157, 6522, 
6802, 9481, 10194, 11936, 1098, 1099, 1130-1132, 3028, 5223, 5224.

Бланки договорів  «ПРОСТО КАСКО» серії ПК:  4070.
Бланки договорів  «ПРОСТО-КАСКО ПЛЮС» (індивідуальні умови добровільного страхування) се-

рії PKРi: 316, 417.
Бланки договорів Картка «Преміум сервіс»: 244, 245, 586, 1210, 2153-2155, 2157, 2178, 2614, 2692, 

2831, 3921, 4633, 4634, 7823, 8626, 8883, 8893, 8977, 9337, 9465, 9854, 11581, 12938, 13168, 13325, 
15211, 15586, 18835, 19101, 19476, 20581, 20658, 21122, 21201, 21217, 21256, 21818, 22979, 23329, 
23340, 23376, 24229, 26363, 26394, 26400, 27018, 27231, 29532, 29899, 30417, 30510, 32419, 32424, 
32430, 32651, 33455, 33473, 34074, 34803, 35637, 36216, 37122, 37682, 37749, 39510, 39526, 42625, 
43735, 44313, 44369, 46582, 48544-48546, 49765, 51101, 51224, 52887, 52892, 54258-54263, 54265, 
57176, 57200, 57203, 57213– 57218.

У зв’язку із  викладеним вищевказані бланки договорів страхування, полісів, сертифікатів, спеці-
альні знаки до них і т.і. є недійсними.  Заяви про страхові випадки за вказаними договорами страху-
вання не приймаються,  страхове відшкодування не виплачується.       

Згідно повідомлення Відділу господарських справ Східнокарибського верховно-
го суду від 11 квітня 2017 року, прийнято рішення про проведення слухання у спра-
ві NO. BVIHC (COM) 2017/0051 для розгляду заяви про призначення спільних ліквідато-
рів відносно SILISTEN TRADING LIMITED, офіційна адреса місцезнаходження офісу за-
реєстрована на 3-му поверсі, Ямраж Білдинг, Маркет Сквер, а/с 3175, Роуд-Таун, Тор-
тола, Британські Віргінські острови, яку було подано до Відділу господарських справ 
Верховного суду Британських Віргінських островів 3 квітня 2017 року від імені Заяв-
ників, F.G. FINANCING LIMITED і NONOLET INC., с / о (для) Мурант Озанс, Палм Гроу Ха-
уз, а/с 4857, Роуд-Таун, Тортола, Британські Віргінські острови. Заяву буде розгляну-
то 22 травня 2017 року о 10:00 в Верховному суді, Відділі господарських справ будів-
лі Господарського суду, Мейн Стріт, Роуд-Таун, Тортола, Британські Віргінські острови.

Будь-яка особа, яка має намір взяти участь у розгляді заяви (незалежно від того, 
щоб підтримати чи виступити проти неї) повинна повідомити Заявників або їх пред-
ставників про такий намір  у відповідності до Правила 162 Правил про фінансову не-
спроможність (2005 року) до 16:00 19 травня 2017 року. Копія заяви  може бути надана 
директору, члену чи кредитору за умови сплати визначеного судового збору.

Дата: 11 квітня 2017
Мурант Озанс
Законні представники Заявників
На імя  Ніколаса Фокса
Палм Гроу Хауз, а/с 4857
Роуд-Таун, Тортола
Британські Віргінські острови
Тел: +1 284 852 1723
E-mail: Nicholas.Fox@mourantozannes.com

ПРИМІТКА: Правило 162 Правил про фінансову неспроможність (2005) вимагає, що 
будь-яке повідомлення про намір взяти участь має бути подано в письмовій формі і по-
винно містити: (I) ім’я та адресу особи, яка надає повідомлення і її контактні дані; (ІІ) об-
Ґрунтування його наміру підтримати або виступити проти заяви; і (III), якщо він є кре-
дитором, суму боргу, або, якщо він не є кредитором, підстави, на яких він підтримує 
або виступає проти заяви. Будь-яка особа, яка не подасть таке повідомлення, має пра-
во взяти участь у засіданні лише з дозволу Суду.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні судового 
засідання в порядку спеціального судового провадження 

Обвинувачений Меденцев Павло Анатолійович, 30.03.1983 р.н., за-
реєстрований за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 22, корп. 1, 
кв. 204, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України викликається в су-
дові засідання, що відбудуться 1 червня 2017 року о 13 годині, 6 черв-
ня 2017 року о 09.30 годині, 13 червня 2017 року о 09.30 годині в за-
лі судових засідань № 222 Приморського районного суду м. Одеси за 
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судових засідан-
нях як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі стат-
тею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого, передба-
чені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя А. В. Дерус

Брусилівський районний суд Житомирської області (12601, смт Бру-
силів, вул. Лермонтова, 41/6) розглядає цивільну справу за позовом 
Кашапової Олени Володимирівни до Морозівської сільської ради, Бес-
частних Ірини Леонідівни, Алексєєнка Ігоря Леонідовича про встанов-
лення факту, що має юридичне значення та визнання права власнос-
ті на спадкове майно. Відповідачі по справі – Бесчастних Ірина Леоні-
дівна, Алексєєнко Ігор Леонідович викликаються на 29 травня 2017 р. 
о 12.00 год. та на 9 червня 2017 року о 13.00 год. до суду для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та 
докази. У випадку не прибуття відповідача, останній повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у йо-
го відсутності.

Суддя Данилюк О. С.

Козелецький районний суд Чернігівської області повідомляє, що судове за-
сідання у цивільній справі № 734/580/15-ц за позовною заявою Радченка Васи-
ля Івановича до Приватного підприємства «Нива-В.Ш.» в особі філії 25 приват-
ного підприємства «Нива-В.Ш.», відділу державної виконавчої служби Козелець-
кого районного управління юстиції Чернігівської області, Андрушка Павла Віта-
лійовича, третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги: Приватний нотаріус Ко-
зелецького районного нотаріального округу Чернігівської області Афанасьєвої 
Ольги Федорівни, про визнання недійсними протоколу, акту проведення прилюд-
них торгів та свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, 
призначене до розгляду в судовому засіданні на 15 годину 00 хвилин 18 травня 
2017 року під головуванням судді C.M. Бараненка в приміщенні суду за адресою: 
смт Козелець, вул. Свято-Преображенська, 7 Чернігівської області. Для участі у 
справі як відповідач викликається Приватне підприємство «Нива-В.Ш.» в особі 
філії 25 приватного підприємства «Нива-В.Ш.», останнє відоме місцезнаходжен-
ня: м. Чернігів, Деснянський район, вул. Стаханівців, буд. 2, 14001, код ЄДРПОУ 
36376389.

Одночасно суд повідомляє, що з опублікуванням оголошення про виклик, від-
повідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи, тому в ра-
зі відсутності відомостей про причини неявки відповідача, повідомленого належ-
ним чином, причину неявки буде визнано судом неповажною і суд вирішує спра-
ву на підставі наявних даних чи доказів (ухвалює заочне рішення).

Суддя C. M. Бараненко

Згідно протоколу № 1/2016 Загальних зборів учасників ТОВ «Деас 

Трейд» від 01.09.2016 р. прийнято рішення щодо припинення Товари-

ства з обмеженою відповідальністю «Деас Трейд» (49000, м. Дніпро, 

вул. Карла Маркса, буд. 49, код ЄДПРОУ 39287574) шляхом його лік-

відації у добровільному порядку. Головою ліквідаційної комісії призна-

чено Шимана Євгена Олександровича. Заяви кредиторів приймаються 

протягом двох місяців від дня публікації даного оголошення.

Семенівський районний суд Чернігівської області викликає  
Попелишка Дмитра Вікторовича (останнє відоме місце проживан-
ня: вул. Л. Українки, 4, м. Семенівка Чернігівської області, 15400) для 
участі як відповідача в цивільній справі за позовом Руденко Валенти-
ни Іванівни до Попелишка Дмитра Вікторовича про визнання особи та-
кою, що втратила право користування житловим приміщенням, роз-
гляд якої відбудеться 17 травня 2017 року о 14 год. 00 хв. у приміщен-
ні Семенівського районного суду Чернігівської області (зала №1, вул. 
Центральна, 6, м. Семенівка, Чернігівська область, 15400).

 Суддя О. І. Гнип

Ленінський районний суд м. Полтави викликає як відповідачку 
Владимирову Тетяну Олександрівну, яка зареєстрована за адресою: 
м. Дніпро, вул. Білостоцького, 82, кв. 32, представника відповідачки 
Владимирової Т. О. – за нотаріально посвідченою довіреністю Нос-
кова Олексія Владиславовича, який зареєстрований за адресою: Дні-
пропетровська область, м. Верхньодніпровськ, вул. Тітова, 31, кв. 82, 
у судове засідання по цивільній справі № 553/1936/16ц, провадження  
№ 2/553/64/2017 за позовом Твєрдохлєб Олени Валеріївни до Твєрдох-
лєба Олександра Сергійовича, Владимирової Тетяни Олександрівни, 
третя особа на стороні відповідача, яка не заявляє самостійних вимог 
щодо предмета спору: Приватний нотаріус Дніпропетровського нотарі-
ального округу Кокосадже Лілія Вячеславівна, Подільський відділ дер-
жавної виконавчої служби Полтавського міського управління юстиції, 
про визнання договору дарування недійсним, яке відбудеться 24 трав-
ня 2017 року о 13 годині 00 хвилин у приміщенні Ленінського районно-
го суду м. Полтави по вул. А. Кукоби, 37.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки справу буде розглянуто за 
вашої відсутності. Відповідачка зобов’язана повідомити суд про причи-
ни неявки в судове засідання.

Суддя Н. І. Крючко

Фастівський міськрайонний суд Київської області викликає  в судове за-
сідання Курганського Андрія Володимировича як відповідача по цивільній 
справі № 381/1293/17 за позовом Шмойлової Надії Володимирівни до Кур-
ганського Андрія Володимировича, третя особа: Відділ головного управлін-
ня Держгеокадастру у Фастівському районі Київської області, про скасуван-
ня державної реєстрації земельної ділянки.

Справа до розгляду в судовому засіданні призначена на 22 травня 2017 
року об 11 год. 00 хв. за адресою: Київська область, м. Фастів, вул. Івана 
Ступака, 25, каб. 16. Явка відповідача в судове засідання обов’язкова.

Головуючий суддя Чернишова Є. Ю.

Представництво «ПРЕДСТАВНИЦТВО «БАРАМІСТ ЛІМІТЕД», код  

ЄДРПОУ 20066136, зареєстроване Міністерством економіки України 

(реєстраційний номер ПІ-0488), оголошує про припинення діяльнос-

ті Представництва на підставі рішення Компанії «БАРАМІСТ ЛІМІТЕД» 

(Великобританія) від 18 жовтня 2016 р.

Претензії приймаються протягом двох місяців з дня  публікації ого-

лошення за адресою: 01025, м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6, кв. 14.

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області викликає 
Корщикова Олександра Юрійовича (останнє відоме місце проживання: 
вул. Безсонова, 37, кв. 186, м. Горлівка, Донецька область) як відпові-
дача в судове засідання по цивільній справі № 541/709/17 проваджен-
ня № 2/541/542/2017 за позовом Корщикової Ірини Сергіївни до Кор-
щикова Олександра Юрійовича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 25 травня 2017 року о 09 годині 30 
хвилин у приміщенні суду за адресою: вул. Гоголя, 133, м. Миргород 
Полтавської області, головуючий суддя Андрущенко-Луценко С. В.

Явка відповідача Корщикова О. Ю. до суду є обов’язковою. В разі не-
явки справу буде розглянуто за його відсутності.

Відповідач Корщиков О. Ю. зобов’язаний повідомити суд про причи-
ни неявки в судове засідання.

Апеляційний суд Житомирської області викликає в судове засідання Яро-
шовець Сергія Степановича, Ярошовець (Невмержицьку) Людмилу Вален-
тинівну у цивільній справі № 22ц/776/882/17 за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «УкрСиббанк» до Ярошовець Сергія Степановича, Яро-
шовець Людмили Валентинівни, Острадчук Наталії Валентинівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, за апеляційною скаргою 
представника Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» Захожої 
Дарії Антонівни, на рішення Коростенського міськрайонного суду Житомир-
ської області від 21 лютого 2017 року.

Розгляд справи відбудеться 16 травня 2017 р. о 09 год. 30 хв. за адресою: 
м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 24.

У разі неявки або неповідомлення про причини неявки, справу буде роз-
глянуто у вашу відсутність на підставі наявних у справі доказів.

Суддя І. А. Гансецька

Оболонський районний суд м. Києва викликає Маташньова Андрія 
Олександровича, останнє відоме місце проживання: пр-т Свободи, 
17-Б, кв. 67, м. Київ, як відповідача по цивільній справі за позовом Зе-
ляк Р. В. до Маташньова А. О. про відшкодування матеріальної та мо-
ральної шкоди, завданої внаслідок ДТП.

Судове засідання відбудеться 23.05.2017 р. о 15.00 год. у примі-
щенні Оболонського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ,  
вул. М. Тимошенка, 2-є, каб. 19.

Суддя А. В. Шевчук

Дзержинський районний суд м. Харкова повідомляє, що цивільна 
справа № 2-2916/11 за позовом Леоненко Любові Олександрівни до 
Леоненка Олександра Івановича, третя особа: ЖК «Оазис-3», про ви-
знання права власності на частину квартири, призначена до розгля-
ду в приміщенні суду за адресою: м. Харків, пр. Перемоги, 52-В, каб.  
№ 124, на 15.30 годину 30.05.2017 року. З опублікуванням оголошен-
ня відповідачі вважаються належним чином повідомленими про дату, 
час та місце судового засідання.

Суддя Шишкін О. В.

Дубенський міськрайонний суд (м. Дубно, 

вул. Д. Галицького, 22) викликає в судове за-

сідання на 09 год. 00 хв. 23 червня 2017 ро-

ку як відповідача Боцюка Олександра Стефа-

новича по справі за позовом Боцюк Маріанни 

Миколаївни про стягнення аліментів.

В разі неявки відповідача в судове засідан-

ня справа буде розглянута у його відсутність 

на підставі наявних доказів.

Суддя Р. В. Ралець

Сєвєродонецький міський суд Луганської 
області повідомляє Курашова Сергія Олексан-
дровича, мешканця міста Кадіївки (Стахано-
ва) Луганської області, про ухвалення заочно-
го рішення від 2 лютого 2017 року по справі  
№ 428/13420/16-ц за позовом  Курашової Те-
тяни Миколаївни про розірвання шлюбу.

Заочне рішення може бути переглянуте су-
дом, що його ухвалив, за письмовою заявою 
відповідача, яку може бути подано протягом 
десяти днів з дня отримання його копії.

Суддя Т. С. Журавель

Оболонський районний суд м. Києва викли-
кає Крепець Олега Миколайовича як відпові-
дача по цивільній справі № 2/756/1361/17 за 
позовом Синягівського Олександра Олексан-
дровича до Крепець Олега Миколайовича про 
стягнення заборгованості на 22 травня 2017 
року о 16 годині 00 хвилин.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, 
каб. 18, суддя К. А. Васалатій.

Наслідки неявки в судове засідання осо-
би, яка бере участь у справі, передбачені ст.ст. 
169, 170 ЦПК України, ст. 185-3 КпАП України.
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НЕЗЛАМНІ, МОВ ГРАНІТ. Грандіозну фотовиставку другої частини відомого на 
весь світ соціального мультимедійного проекту «Переможці» нині можна спогляда-
ти просто неба на центральній столичній вулиці. Кияни та гості міста, які з’їхалися з 
усього світу на пісенний конкурс Євробачення, мають змогу побачити вражаючі фо-
то героїв у межах одного з найпрофесійніших проектів з погляду меседжингу та арт-
складової. Учасниками другої частини проекту «Переможці» стали люди з необме-
женими можливостями, ветерани АТО та паралімпійці, з ампутаціями та на візках. 
Вони втратили частини тіла, та не втратили сили духу. Це люди, які щодня тренують 
своє тіло, досягають нових високих результатів та надихають інших іти вперед і не 
боятися випробувань.

«Глядачі Євробачення — це важливі гості для нас, адже ми хочемо продемонстру-
вати, що українці — це одна велика родина, в якій кожен готовий підставити плече 
ближньому», — зазначає куратор проекту Соломія Вітвіцька.

Після Києва «Переможці-2» вирушать в український та міжнародний тури. Зокре-
ма в середині травня експозицію покажуть у французькому Лурді в межах Міжнарод-
ного військового паломництва.

На Запоріжжі згадали 
про… Реформацію

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

МИСТЕЦТВО. У межах відзначення 500-річчя Реформа-
ції у виставковому залі Запорізької обласної універсальної 
наукової бібліотеки відкрито культурно-просвітницьку ви-
ставку «Here I stand — Мартін Лютер, Реформація та її на-
слідки». На її урочистому відкритті гостей заходу привітали 
Генеральний консул Федеративної Республіки Німеччина 
Вольфґанґ Мьоссінґер та державний міністр і голова дер-
жавної канцелярії землі Саксонія-Ангальт Райнер Робра.

Відкриваючи виставку, Вольфґанґ Мьоссінґер зазначив, 
що Реформація, 500-річчя якої відзначають у світі, стала 
історичною подією, яка досі важлива для великої частини 
людства. Райнер Робра додав, що земля Саксонія-Ангальт 
— серце Реформації та підтримав ідею продемонструвати 
виставку «Here I stand — Мартін Лютер, Реформація та її 
наслідки» не лише в Запоріжжі, а й у Мелітополі, Бердян-
ську, Токмаку. 

Гості виставки, серед яких були студенти історичного фа-
культету Запорізького національного університету і стар-
шокласники академічного ліцею, представники німецьких 
національно-культурних товариств та релігійних організа-
цій, із цікавістю ознайомилися зі стендами, на яких у до-
ступній формі йдеться про витоки, історію та наслідки Ре-
формації, яку започаткував Мартін Лютер. Прикметно, 31 
жовтня, тобто день Реформації, оголошено у Німеччині свя-
том федерального значення. 

Протягом усього 2017 року світ відзначає 500-ту річницю 
Реформації — переломної віхи в історії Європи, що стосу-
валась не лише релігії, а й внесла зміни у різноманітні сфе-
ри суспільного життя, наслідки яких відчуваються й нині. Ця 
виставка допомагає зрозуміти події 500-річної давності та 
їхній вплив на сьогодення. Саме у Федеральній землі Сак-
сонія-Ангальт розташоване місто Віттенберг, де Мартін Лю-
тер прибив до брами Замкової церкви 95 відомих тез і за-
початкував протестантську Реформацію.

Директор департаменту культури, туризму, національ-
ностей та релігій Запорізької ОДА Владислав Мороко за-
значив, що Запорізька земля стала рідною для багатьох ні-
мецьких переселенців, зокрема менонітів, які залишили до-
стойний слід в історії розвитку нашої економіки, індустрії й 
культури. 

ПОГОДА НА ЗАВТРА
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 12 ТРАВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +4  +9 +13  +18 Черкаська +4    +9 +13  +18
Житомирська +4  +9 +12  +17 Кіровоградська +4    +9 +13  +18
Чернігівська +4  +9 +12  +17 Полтавська +4    +9 +13  +18
Сумська +4  +9 +12  +17 Дніпропетровська +4    +9 +13  +18
Закарпатська +4  +9 +13  +18 Одеська +7  +12 +18  +23
Рівненська +4  +9 +11  +16 Миколаївська +7  +12 +18  +23
Львівська +4  +9 +11  +16 Херсонська +7  +12 +18  +23
Івано-Франківська +4  +9 +11  +16 Запорізька +4    +9 +18  +23
Волинська +4  +9 +11  +16 Харківська +4    +9 +15  +20
Хмельницька +4  +9 +11  +16 Донецька +4    +9 +15  +20
Чернівецька +4  +9 +11  +16 Луганська +4    +9 +15  +20
Тернопільська +4  +9 +11  +16 Крим +7  +12 +18  +23
Вінницька +4  +9 +13  +18 Київ +7    +9 +14  +16
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На Херсонщині зварили куліш 
на відкриття турсезону 

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

СУЧАСНІ ЗАБАВИ. Єдина 
автентична козацька Січ, яка 
збереглась на території Укра-
їни, стала майданчиком для 
яскравого відкриття турис-
тичного сезону на Херсонщи-
ні. Це сталося в с. Республіка-
нець Бериславського району 
на території Кам’янської Січі, 
де писалась перша Конститу-
ція Пилипа Орлика. «Вибір са-
ме цього місця та часу не ви-
падковий, — зазначив голо-
ва Херсонської облдержадмі-
ністрації Андрій Гордєєв, який 
виступив з ініціативою прове-
дення відкриття туристичного 
сезону. — Кам’янська Січ — 
форпост боротьби запорізь-
кого козацтва та кримсько-
татарського народу проти то-
дішнього російського втор-
гнення в Україну, що перегу-
кується із сьогоденням». 

Нині Кам’янська Січ — ту-
ристичний об’єкт, який має 
привернути увагу не тільки 
українських відвідувачів, а 
й іноземних. Адже вона єди-
на із семи автентичних сі-
чей, яка збереглася до на-
шого часу. У цьому місці по-

єдналися минувшина і сьо-
годення, народне й сучасне 
мистецтво. Такий синтез ві-
дображає всебічну та різно-
манітну українську культуру. 
На прикладі славетних коза-
ків-патріотів навчаються ни-
ні школярі Херсонщини, які 
змагалися у військово-патрі-
отичній грі для дітей «Козаць-
кий гарт». Завдяки грі відбу-
вається відродження тради-
цій, прищеплюється почуття 
відповідальності, обов’язку 

та патріотизму. У семи ви-
дах програм змагань взяли 
участь майже 250 дітей, які 
виборювали право представ-
ляти Херсонщину на всеукра-
їнському рівні. 

Під час святкування звуча-
ли найкращі етнопісні у вико-
нанні вокальних колективів з 
різних районів області та су-
часні композиції у виконан-
ні українських рок-гуртів «Та-
нок на майдані Конго» «Чу-
мацький шлях» і «TORNEO-

BAND». Окрім цього, гос-
тей заходу вразили учасни-
ки кінного шоу «Українські 
Козаки», які показали трюки 
та вправи козаків-воїнів, які 
мешкали в Україні у XV—XVIII 
сторіччях.

Свою майстерність проде-
монстрували учасники «Ко-
зацького шоу» від козацької 
громади Херсонщини та Мико-
лаївщини. Саме козацькі тра-
диції, як частина української 
культури, надали святу коло-
риту та завершеності. На свят-
кування з’їхались представни-
ки козацьких осередків з бага-
тьох районів Херсонщини, аби 
похвалитися вмінням варити 
козацький куліш. Кожен ра-
йонний осередок та господині 
презентували свій особливий 
рецепт та намагались зварити 
найсмачніший куліш.

Усі бажаючі мали змогу 
спробувати національну стра-
ву, зварену з пшоняних круп 
та обрати найкращу за сма-
ком. За словами гостей, усі 
наїдки були чудові. Залиши-
лось приємне враження від 
гостинності представників ра-
йонів, які презентуючи свої 
українські страви ще й співа-
ли українських пісень. 

В умінні варити куліш змагалися представники  
козацьких осередків
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