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Кількість аптек впливає на доступність ліків
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Поліпшити чинність відповідної програми уряд розраховує 
завдяки істотному збільшенню фінансування

Катерина МАЦЕГОРА, 
«Урядовий кур’єр»

Після святкових днів роботу 
розпочали з обговорення по-

дій у Дніпрі 9 травня. Тоді під час 
ходи до монумента Слави між 
представниками деяких опози-

ційних політичних об’єднань, ве-
теранами АТО, охороною і полі-
цією виникли сутички. Поліція за-
стосувала кийки. Прем’єр-міністр 
Володимир Гройсман вважає, що 
винуватців провокацій під час від-
значення Дня Перемоги над на-
цизмом слід обов’язково притягти 

до відповідальності. Такі події не-
припустимі. 

І хоч керівництво Міністерства 
внутрішніх справ і Національної 
поліції швидко ухвалило кадрові 
рішення (звільнено керівника Го-
ловного управління Нацполіції в 
Дніпропетровській області, керів-

ника поліції міста Дніпра та їхніх 
заступників із забезпечення гро-
мадської безпеки), розслідування 
треба завершити повністю. Голов-
на мета — унеможливити виник-
нення таких ситуацій у майбутньо-
му. Поліція має іншу версію. Згід-
но з нею, конфлікт почався через 

те, що соціалісти йшли колоною з 
рожевими прапорами своєї партії 
та ігнорували прохання їх опус-
тити. Окрім цього, кілька ветера-
нів АТО зупинили опозиційну ко-
лону, яка теж прямувала до 
монумента Слави із синіми 
кульками. 2

Повернення до спільного 
європейського дому

Дорогі українці! 
Рада міністрів Євросоюзу схвалила 

остаточне рішення про надання нам, гро-
мадянам України, права на безвізові по-
дорожі.

17 травня у Страсбурзі в приміщенні 
Європарламенту, як ми домовилися з на-
шими європейськими друзями, урочисто 
підпишуть відповідний законодавчий акт. 
Це, напевно, буде один із найважливіших 

моїх візитів за три роки служіння на 
посаді глави Української держави. 
Рішення опублікують в офіційному 
журналі Союзу — і за двадцять днів 
по тому воно набуде чинності. При-

близно 11 червня 34 європейські країни увімкнуть зелене світло 
власникам українських біометричних паспортів — для безвізових 
короткострокових поїздок.

Зникнуть черги до посольств і візових центрів. Залишиться в 
минулому виснажлива тяганина зі збору паперів. Люди заоща-
дять гроші, які витрачали на консульські збори та послуги посе-
редників.

Але «безвіз» — це набагато більше, ніж спрощення способу ви-
їзду за кордон. Це — гігантський крок до Європи, до утверджен-
ня свободи людини і незалежності нашої держави. Ми пориваємо 
з пострадянським минулим і дедалі більшою мірою стаємо части-
ною єдиного європейського цивілізаційного простору.

«Безвіз» —  це свідчення стратегічної правильності нашого єв-
ропейського вибору, безповоротності курсу на інтеграцію до Єв-
ропи. Це — і визнання позитивних зрушень на шляху реформ: 
план візової лібералізації містив майже півтораста пунктів, які за-
безпечили реальні зміни в багатьох сферах життя.

Чи були ті завдання простими? Звичайно, що ні. Багато хто 
протидіяв, як ззовні, так і зсередини. Але довгий і складний шлях 
ми пройшли разом.

Ми це зробили!
Політики, які ухвалювали відповідальні рішення, як у випадку з 

електронним декларуванням. Громадянське суспільство, яке під-
тримувало рух до Європи. Наші друзі в Євросоюзі, які протидія-
ли численним спробам російського лобі заблокувати наш «без-
віз». І головне, українські солдати, які на сході захищають і Укра-
їну, і весь континент. І вам, дорогі бойові побратими, низький за 
це уклін.

Я безмежно вдячний всім, завдяки кому зміг виконати одну із 
основних передвиборчих обіцянок.

Вітаю вас, дорогі співвітчизники, з цим історичним рішенням 
Ради Євросоюзу. Це — неначе повернення додому після довгої 
та виснажливої  подорожі… Повернення до нашого спільного єв-
ропейського дому.

Цінуйте свій український паспорт. І любіть Україну!
Президент  України Петро ПОРОШЕНКО 
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Розпорядження Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження 
плану заходів щодо забезпечення 
реінтеграції в суспільство трудових 
мігрантів і членів їх сімей»

Попри труднощі,  
на Сумщині активно 
готуються до літнього 
оздоровчого сезону і вже 
мають конкретні результати
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Держрезерв 
оновлюється
РЕФОРМУВАННЯ. Завдяки запланованим змінам  
ця структура замість колишньої чорної діри має 
перетворитися на ефективну структуру,  
покласти край безгосподарності й залучити  
кошти інвесторів 
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Южноукраїнський міський суд Миколаївської об-
ласті викликає в судове засідання на 16.05.2017 р. 
о 09.00 год. за адресою: Миколаївська область,  
м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3-A до судді  
Савіна О. І . як відповідачку Скотюк Оксану Анато-
ліївну у цивільній справі № 486/229/17 за позовом 
Скотюк Леоніда Володимировича до Скотюк Оксани 
Анатоліївни про розірвання шлюбу.

В разі неявки відповідачки, справу буде розгляну-
то без її участі, за наявними доказами у справі.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає обвинуваче-
ного Власенка Антона Павловича, 27.04.1982 року народження 
(останнє відоме місце проживання: вул. Леніна 19, м. Саки, АР 
Крим, 96000) у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ст. 111 ч. 1 КК України, у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться об 11 годині 30 хвилин 16 травня 2017 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голо-
сіївського районного суду м. Києва за адресою: 03127, м. Ки-
їв, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал № 39 (головуючий суддя  
Дідик М. В.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опубліку-
вання даного оголошення обвинувачений вважається належним 
чином ознайомлений з його змістом.

Чернігівський районний суд Запорізької об-
ласті викликає в судове засідання, яке відбудеть-
ся 17 травня 2017 року о 09.30 годині в приміщен-
ні Чернігівського районного суду Запорізької об-
ласті за адресою: Запорізька область, смт Чернігів-
ка, вул. Соборна, буд. 391, Зінченка Віталія Анатолі-
йовича, зареєстрованого за адресою: Донецька об-
ласть, м. Хрестівка (Кіровське), квартал Молодіж-
ний, буд. 7, кв. 136, як відповідача по цивільній спра-
ві № 329/274/17 за позовом Зінченко Вікторії Вади-
мівни до Зінченка Віталія Анатолійовича про позбав-
лення батьківських прав.

Суддя В. В. Ломейко

Роздільнянський районний суд Одеської облас-
ті викликає на судове засідання як відповідача Но-
восьолова Івана Петровича, останнє місце реєстрації 
в с. Степове, Роздільнянського району Одеської об-
ласті, вул. Чернишова, буд. 7, по цивільній справі за 
позовом Новосьолової Євдокії Олександрівни до Но-
восьолова Івана Петровича про розірвання шлюбу. 
Судове засідання відбудеться 16 травня 2017 року о 
10.15 годин у приміщенні Роздільнянського район-
ного суду Одеської області за адресою: Одеська об-
ласть, м. Роздільна, вул. Європейська, 37-А. У випад-
ку вашої неявки в судове засідання цивільна справа 
буде розглянута у вашу відсутність.

Суддя І.В. Бобровська

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій облас-
ті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу за позовом Кредитної спілки «Інтеграл» 
до Лазуренка Едуарда Валерійовича про стягнення боргу за 
кредитним договором.

Відповідач по справі Лазуренко Едуард Валерійович, який 
зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Горлівка, 
смт Гольмівське, вул. Загородня, б. 12, кв. 18, викликається 
на 08.55 годину 15 травня 2017 року до суду для участі у роз-
гляді справи по суті.

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

Суддя І.О. Сидоренко

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської об-
ласті викликає у судове засідання як відповідача Хаши-
мова Шавката Юлдашевича з розгляду цивільної спра-
ви № 274/3613/15-ц за позовом Хашимової Ольги Воло-
димирівни до Хашимова Шавката Юлдашевича про розі-
рвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Бердичів-
ського міськрайонного суду Житомирської області, що 
за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Жито-
мирська, о 12.00 год. 15 травня 2017 року.

У разі неявки у судове засідання відповідача Хашимо-
ва Шавката Юлдашевича судовий розгляд буде проведе-
но у його відсутності.

Суддя І. Ю. Хуторна

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає 
цивільну справу за позовом Кредитної спілки «Інтеграл» до 
Козачок Ганни Олександрівни про стягнення боргу за кре-
дитним договором.

Відповідачка по справі Козачок Ганна Олександрівна, яка 
зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Горлівка, 
смт Гольмівське, вул. Голованова, б. 18, кв. 3, викликаєть-
ся на 08.50 годину 15 травня 2017 року до суду для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачка пови-
нна повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута за її відсутності.

Суддя І.О. Сидоренко

Приморський районний суд м. Маріуполя Доне-
цької області викликає як відповідача Коновалова 
Григорія Івановича по цивільній справі за позовом 
Коновалової Валентини Михайлівни до Коновало-
ва Григорія Івановича про визнання права особистої 
приватної власності.

Судове засідання відбудуться 16 травня 2017 року 
о 09.00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Ма-
ріуполь, пр. Будівельників, 52-А, кабінет № 33.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі 
неявки до суду без поважних причин, це оголошення 
вважається належним повідомленням і справу буде 
розглянуто по суті за наявними матеріалами справи.

Суддя Д. О. Д’яченко

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл. (адре-
са суду: 84100, Донецька обл., м. Слов’янськ,  вул. Добро-
вольского, 2) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться: 16.05.2017 о 15:40 до Савін Олек-
сандр Вік торович (останнє відоме місце реєстрації: 84130, 
Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Сiлiкатна, буд. 22) справа  
№ 243/150/17-ц, суддя Кузнецов Р. В.

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

Білозерський районний суд Херсонської обл. (адреса суду: 
75000, Херсонська обл., смт Білозерка, вул. Романа Вдовиченко, 
89) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

15.05.2017 о 09:00 до Ткаченко Олександр Сергійович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 75024, Херсонська обл., Білозер-
ський р-н, с. Чорнобаївка, вул. Чорнобаївська, буд. 162) справа  
№ 648/1044/17, суддя Бугрименко В. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідо-
млення про причини неявки справа буде розглянута за його  від-
сутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

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

Близнюківський районний суд Харківської обл. (адреса 
суду: 64800, Харківська обл., м. Близнюки, вул. Радянська, 
46) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться 16.05.2017 о 10:30 до Ткаченко Володимир Івано-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 64801, Харківська обл., 
Близнюківський р-н, смт. Близнюки, вул. Добровольського,  
буд. 5) справа № 612/119/17, суддя Масло С. П.

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.

Волочиський районний суд Хмельницької обл. (адреса су-
ду: 31200, Хмельницька обл., м. Волочиськ, вул. Слави, 8) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

15.05.2017 о 09:45 до Яворська Альона Михайлівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 31200, Хмельницька обл., м. Во-
лочиськ, вул. Починка, буд. 5/2, кв. 49) справа № 671/394/17, 
суддя Павлова 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.

Радомишльський районний суд Житомирської 
обл. (адреса суду: 12201, Житомирська обл.,  м. Ра-
домишль, вул. Івана Франка, 4а) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення 
заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

15.05.2017 о 10:00 до Шевченко Микола Вале-
рійович (останнє відоме місце реєстрації: 12211, 
Житомирська обл., Радомишльський р-н, с. Ір-
ша, вул. Шевченка, буд. 30) справа № 289/494/17,  
суддя Свінцицький Л. В.

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

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

Братський районний суд Миколаївської обл. 
(адреса суду: 55400, Миколаївська обл., смт 
Братське, вул. Вороніна, 28) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться:

15.05.2017 о 14:00 до Мельник Станіс-
лав Ігорович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 55462, Миколаївська обл., Братськийр-н,  
с. Петропавлівка) справа № 471/198/17-ц, суддя  
Скарницька І. Б.

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

З опублікуванням цього оголошення відпові-
дач по справі вважається належним чином пові-
домленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Довгинцівський районний суд м.Кривого Ро-
гу (адреса суду: 50086, Дніпропетровська обл.,  
м. Кривий Ріг, вул. Л. Бородича, 3) викликає відпо-
відача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

15.05.2017 о 09:30 до Чернявський Юрій 
Анатолійович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 50103, Дніпропетровська обл., м. Кривий 
Ріг, вул. Революційна, буд. 73, кв. 16) справа  
№ 211/555/17-ц, суддя Ніколенко Д. М.

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

З опублікуванням цього оголошення відпові-
дач по справі вважається належним чином пові-
домленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Хмельницький міськрайонний суд (адреса 
суду: 29000, Хмельницька обл., м. Хмельниць-
кий, Театральна, 54) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення за-
боргованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся:

15.05.2017 о 10:40 до Пудровський Мико-
ла Іванович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 31305, Хмельницька обл., Хмельниць-
кий р-н, с. Черепівка) справа № 686/6617/17,  
суддя Мороз В. О.

У разі неявки відповідача у призначений час 
або неповідомлення про причини неявки спра-
ва буде розглянута за його  відсутності за наяв-
ними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відпові-
дач по справі вважається належним чином пові-
домленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Апеляційний суд Черкаської області ви-
кликає в судове засідання як відповідачів 
ПАТ «Страхова компанія «АХА Страхуван-
ня», представництво ЗФ «Полфарма» С. А. 
та третю особу: Дзюбу Вадима Валерійо-
вича по цивільній справі № 711/6199/16-ц  
(22-ц/793/603/17) за позовом Поліщука Сер-
гія Івановича до ПАТ Страхова компанія «АХА 
Страхування», Представництво ЗФ «Пол-
фарма» С. А., третя особа: Дзюба Вадим Ва-
лерійович про стягнення матеріальної шкоди 
внаслідок ДТП.

Засідання відбудеться 16 травня 2017 ро-
ку о 09 год. 30 хв. в приміщенні суду за адре-
сою: м. Черкаси, вул. Верхня Горова, 29.

Явка обов’язкова. У випадку неявки спра-
ва розглядатиметься без участі відповідачів.

Суддя О. В. Карпенко

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

   ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до статті 111  

Закону України «Про гуманітарну допомогу»
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Частини другу і третю статті 111 Закону України «Про гуманітарну допо-

могу» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 451; 2010 р., № 8,  
ст. 62; 2015 р., № 30, ст. 272, № 46, ст. 418) викласти в такій редакції:

«Автомобіль, визнаний гуманітарною допомогою, яким особа з інвалідністю 
була забезпечена через органи соціального захисту населення і користувалася 
більше 10 років, за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, об-
ласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій може 
бути безоплатно переданий у власність особі з інвалідністю, законному пред-
ставнику недієздатної особи з інвалідністю чи дитини з інвалідністю за бажан-
ням таких осіб у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Після смерті особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю автомобіль, визна-
ний гуманітарною допомогою, яким особа з інвалідністю, дитина з інвалідніс-
тю були забезпечені через органи соціального захисту населення, за бажан-
ням членів їхніх сімей, спадкоємців таких осіб передається їм у власність безо-
платно за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Ки-
ївської та Севастопольської міських державних адміністрацій у порядку, визна-
ченому Кабінетом Міністрів України».

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього За-

кону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ 
6 квітня 2017 року 
№ 2008-VIII

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про ратифікацію Конвенції між Урядом 

України і Урядом Республіки Мальта  
про уникнення подвійного оподаткування  

та запобігання податковим ухиленням 
стосовно податків на доходи  

та Протоколу до неї
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Конвенцію між Урядом України і Урядом Республіки Мальта про уникнен-

ня подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно 
податків на доходи та Протокол до неї, вчинені 4 вересня 2013 року в м. Киє-
ві, які набирають чинності з дати отримання дипломатичними каналами остан-
нього повідомлення про завершення Договірними Державами всіх внутрішньо-
державних процедур, необхідних для набрання ними чинності, ратифікувати.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ 
13 квітня 2017 року 
№ 2018-VIII

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 квітня 2017 р. № 257-р 
Київ

Про затвердження плану заходів  
щодо забезпечення реінтеграції в 

суспільство трудових мігрантів  
і членів їх сімей 

1. Затвердити план  заходів  щодо забезпечення  реінтеграції в суспільство 
трудових мігрантів і членів їх сімей, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади:
подавати щороку до 15 січня Міністерству соціальної політики інформацію 

про стан виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, для її 
узагальнення та подання до 15 лютого Кабінету Міністрів України;

забезпечувати виконання зазначеного плану заходів у межах бюджетних 
призначень на відповідний рік.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 12 квітня 2017 р. № 257-р

ПЛАН ЗАХОДІВ  
щодо забезпечення реінтеграції в суспільство  

трудових мігрантів і членів їх сімей 
1. Сприяти:
1) працевлаштуванню трудових мігрантів і членів їх сімей після повернення в 

Україну з урахуванням рівня їх освіти, професійного досвіду, кваліфікації та по-
треб ринку праці.

Мінсоцполітики.
2017 рік;

2) залученню дітей трудових мігрантів до освітнього процесу шляхом забез-
печення проведення з ними додаткових занять (насамперед з української мови, 
української літератури та історії), зокрема з використанням інтернет-ресурсів.

МОН.
Постійно;

3) забезпеченню відповідно до законодавства навчальних закладів за кордо-
ном, у яких здійснюється навчання українською мовою чи викладається україн-
ська мова, відповідними підручниками в разі потреби.

МОН, МЗС, Мінсоцполітики.
Постійно;

4) посиленню інституціональної спроможності закордонних дипломатичних 
установ України щодо надання правової, інформаційної та іншої допомоги тру-
довим мігрантам і членам їх сімей на території держави перебування та сприян-
ня їх поверненню в Україну.

МЗС, Мін’юст.
2018 рік;

5) розвитку співробітництва з питань реінтеграції трудових мігрантів і членів 
їх сімей із державними органами іноземних країн та міжнародними  громадськи-
ми об’єднаннями.

МЗС, Мінсоцполітики.
Постійно.

2. Забезпечити:
1) удосконалення нормативно-правових актів з питань підтвердження резуль-

татів неформального навчання трудових мігрантів, які повернулися в Україну.

Мінсоцполітики, МОН.
2017 рік;

2) надання в державних і комунальних закладах охорони здоров’я медичної 
допомоги трудовим мігрантам і членам їх сімей, які повернулися в Україну.

МОЗ, Мінсоцполітики. 
2017 рік;

3) проведення роз’яснювальної роботи з метою доведення до трудових мі-
грантів і членів їх сімей інформації про використання міжнародних платіжних 
систем для переказу коштів на територію України.

Національний банк (за згодою).
2017 рік;

4) вивчення можливостей створення системи збирання та оброблення статис-
тичної інформації про трудових мігрантів і членів їх сімей та моніторингу стану 
зовнішньої трудової міграції.

Мінсоцполітики, МЗС, Держстат.
2017 рік;

5) своєчасне інформування трудових мігрантів, які мають намір повернути-
ся або повернулися в Україну, зокрема з використанням інтернет-ресурсів, з пи-
тань зайнятості, провадження підприємницької діяльності, соціального захисту 
та охорони здоров’я.

Мінсоцполітики, МОЗ, МЗС, Мін’юст, інші центральні 
органи виконавчої влади, обласні, Київська міська 
держадміністрації.
Постійно;

6) посилення соціального та правового захисту громадян України, які працю-
ють за кордоном, зокрема шляхом активізації міжнародного співробітництва, 
укладення міжнародних договорів, що стосуються питань захисту прав трудо-
вих мігрантів.

Мінсоцполітики, Мін’юст, МЗС, інші центральні 
органи виконавчої влади.
Постійно;

7) вивчення міжнародного досвіду та удосконалення нормативно-правової ба-
зи з питань ефективного управління трудовою міграцією та протидії нелегаль-
ній міграції.

Мінсоцполітики, МЗС, МВС, ДМС, Мін’юст.
2018 рік;

8) стимулювання імміграційних потоків в Україну з урахуванням інвестиційних, 
наукових і культурних потреб держави, створення сприятливих умов для повер-
нення в Україну діячів науки та культури, кваліфікованих спеціалістів і робітни-
ків, потреба в яких є відчутною для національної економіки, їх інтеграції в укра-
їнське суспільство.

Мінсоцполітики, МЗС, ДМС, МОН.
Постійно.

3. Опрацювати з урахуванням міжнародного досвіду питання надання психо-
логічної підтримки трудовим мігрантам і членам їх сімей, які стали жертвами тру-
дової або інших видів експлуатації.

МЗС, МОН, Мінсоцполітики.
2017 рік.

4. Запровадити в консульських установах облік звернень громадян України, 
які перебувають за кордоном, щодо порушення їх прав, зокрема трудових.

МЗС.
2017 рік.

5. Провести консультації щодо можливості залучення міжнародної технічної 
допомоги для створення автоматизованої системи бази даних з обліку трудових 
мігрантів і подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо налагодження 
відповідної взаємодії із державними органами іноземних країн та міжнародними 
громадськими об’єднаннями.

Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, МЗС.
2017 рік.
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оголошення

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

Оголошення про проведення аукціону №223 з продажу енергоресурсів на базі ПрАТ «УМВБ»

18.05.2017 р. о 15-00 за адресою: м.Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа»  

відбудеться аукціон №223 з продажу енергоресурсів, які підлягають реалізації згідно постанови КМУ №570 від 16.10.14 р.

Обсяги нафти сирої та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

Поз. Продавець Видобуток 

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

тонн

К-сть 
лотів, 
оди-
ниць

Стартова  
ціна  

за 1 тонну 
(без ПДВ), 

грн.

Стартова ціна 
за 1 тонну  

(з ПДВ), грн.

Cтартова вартість 
одного лоту, грн 

(з ПДВ)

Загальний  
обсяг, 
тонн

Загальна  
вартість, грн.

(з ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 3 600 1 9 383,57 11 260,28 40 537 008,00 3 600 40 537 008,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах.ТП ЦППН і Г НГВУ «Пол-

таванафтогаз» (Ресурс червня 2017 p.)

2 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 3 500 1 9 383,57 11 260,28 39 410 980,00 3 500 39 410 980,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс червня 2017 p.)

3 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 9 383,57 11 260,28 45 041 120,00 4 000 45 041 120,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс червня 2017 p.)

4 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 9 383,57 11 260,28 45 041 120,00 4 000 45 041 120,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс червня 2017 p.)

5 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 9 383,57 11 260,28 45 041 120,00 4 000 45 041 120,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс червня 2017 p.)

6 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 9 383,57 11 260,28 45 041 120,00 4 000 45 041 120,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс червня 2017 p.)

7 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 9 383,57 11 260,28 45 041 120,00 4 000 45 041 120,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс червня 2017 p.)

8 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 9 383,57 11 260,28 45 041 120,00 4 000 45 041 120,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс червня 2017 p.)

9 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 9 383,57 11 260,28 45 041 120,00 4 000 45 041 120,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс червня 2017 p.)

10 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 2 580 1 9 383,57 11 260,28 29 051 522,40 2 580 29 051 522,40
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс червня 2017 p.)

11 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 9 383,57 11 260,28 45 041 120,00 4 000 45 041 120,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-

транснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс червня 2017 p.)

12 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 9 383,57 11 260,28 45 041 120,00 4 000 45 041 120,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-

транснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс червня 2017 p.)

13 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 9 383,57 11 260,28 45 041 120,00 4 000 45 041 120,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-

транснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс червня 2017 p.)

14 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 9 383,57 11 260,28 45 041 120,00 4 000 45 041 120,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-

транснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс червня 2017 p.)

15 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 4 000 1 9 383,57 11 260,28 45 041 120,00 4 000 45 041 120,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-

транснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс червня 2017 p.)

16 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 110 1 9 383,57 11 260,28 35 019 470,80 3 110 35 019 470,80
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-

транснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс червня 2017 p.)

17 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 4 000 1 9 383,57 11 260,28 45 041 120,00 4 000 45 041 120,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-

транснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс червня 2017 p.)

18 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 4 000 1 9 383,57 11 260,28 45 041 120,00 4 000 45 041 120,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-

транснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс червня 2017 p.)

19 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 4 000 1 9 383,57 11 260,28 45 041 120,00 4 000 45 041 120,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-

транснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс червня 2017 p.)

20 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 4 000 1 9 383,57 11 260,28 45 041 120,00 4 000 45 041 120,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-

транснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс червня 2017 p.)

21 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 4 000 1 9 383,57 11 260,28 45 041 120,00 4 000 45 041 120,00

по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 
«Укртранснафта» знах. ТП ДППН НЗП «Кін-
цевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ «Борислав-

нафтогаз» (Ресурс червня 2017 p.)

22 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 4 000 1 9 383,57 11 260,28 45 041 120,00 4 000 45 041 120,00

по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ 
«Укртранснафта» знах. ТП ДППН НЗП «Кін-
цевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ «Борислав-

нафтогаз» (Ресурс червня 2017 p.)

23 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 2 800 1 9 383,57 11 260,28 31 528 784,00 2 800 31 528 784,00

по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 
«Укртранснафта» знах. ТП ДППН НЗП «Кін-
цевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ «Борислав-

нафтогаз» (Ресурс червня 2017 p.)

24 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 4 000 1 9 383,57 11 260,28 45 041 120,00 4 000 45 041 120,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 
«Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «До-

линанафтогаз» (Ресурс червня 2017 p.)

25 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 4 000 1 9 383,57 11 260,28 45 041 120,00 4 000 45 041 120,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 
«Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «До-

линанафтогаз» (Ресурс червня 2017 p.)

26 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 4 000 1 9 383,57 11 260,28 45 041 120,00 4 000 45 041 120,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 
«Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «До-

линанафтогаз» (Ресурс червня 2017 p.)

27 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 4 000 1 9 383,57 11 260,28 45 041 120,00 4 000 45 041 120,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 
«Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «До-

линанафтогаз» (Ресурс червня 2017 p.)

28 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 500 1 9 383,57 11 260,28 39 410 980,00 3 500 39 410 980,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 
«Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «До-

линанафтогаз» (Ресурс червня 2017 p.)

29 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 1 000 1 9 383,57 11 260,28 11 260 280,00 1 000 11 260 280,00
по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ 
«Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «До-

линанафтогаз» (Ресурс червня 2017 p.)

30 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 3 000 1 9 383,57 11 260,28 33 780 840,00 3 000 33 780 840,00

по трубопроводам: ПАТ «Укрнафта» на ПАТ 
«Нафтохімік Прикарпаття» знах. ТП ДППН 
«Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз» (Ре-

сурс червня 2017 p.)

31 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 2 400 1 9 383,57 11 260,28 27 024 672,00 2 400 27 024 672,00

по трубопроводам: ПАТ «Укрнафта» на ПАТ 
«Нафтохімік Прикарпаття» знах. ТП ДППН 
«Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз» (Ре-

сурс червня 2017 p.)

32 ПАТ «Укрнафта»
НГВУ «Чернігівнафто-

газ» Спільна діяльність 
№35/21

4 200 1 9 383,57 11 260,28 47 293 176,00 4 200 47 293 176,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-

транснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс червня 2017 p.)

33
СП «Бориславська 

нафтова  
компанія»

Стинавське нафтове  
родовище 2 500 1 9 383,57 11 260,28 28 150 700,00 2 500 28 150 700,00

Нафта знаходиться на зберіганні у ПАТ 
«НПК-Галичина» (Ресурс лютого-березня-

квітня-травня 2017 p.)

34

ПАТ  
«Укрнафта»  

НГВУ  
«Чернігівнафтогаз» 

СД №35/4

7 500 1 9 383,57 11 260,28 84 452 100,00 7 500 84 452 100,00
По трубопроводу ПАТ «УН» з подальшим 

відвантаженням по залізниці зі ст. Прилуки 
(Ресурс травня-червня 2017 p.)

35

ПАТ  
«Укрнафта»  

НГВУ  
«Чернігівнафтогаз» 

СД №35/4

6 500 1 9 383,57 11 260,28 73 191 820,00 6 500 73 191 820,00
По трубопроводу ПАТ «УН» з подальшим 

відвантаженням по залізниці зі ст. Прилуки 
(Ресурс травня-червня 2017 p.)

36
ПрАТ «Галс-К  

Угода про спільну 
діяльність»

500 1 9 383,57 11 260,28 5 630 140,00 500 5 630 140,00 По трубопроводу ПАТ «УТН»  
(Ресурс червня 2017 p.)

37
ПрАТ «Галс-К  

Угода про спільну 
діяльність»

500 1 9 383,57 11 260,28 5 630 140,00 500 5 630 140,00
По трубопроводу ПАТ «УН» з подальшим 

відвантаженням по залізниці зі ст. Прилуки 
(Ресурс червня 2017 p.)

38 ТОВ «СП «УкрКАР-
ПАТОЙЛ ЛТД»

Битків-Бабченське  
родовище 3 800 1 9 383,57 11 260,28 42 789 064,00 3 800 42 789 064,00

По трубопроводу: ПАТ «Укрнафта» на ПАТ 
«Нафтохімік Прикарпаття», знах. В РП 

ДППН «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 
(Ресурс червня 2017 p.)

39 СП «Каштан  
Петролеум ЛТД» Леляківське родовище 2 000 1 9 383,57 11 260,28 22 520 560,00 2 000 22 520 560,00 Транспортування нафти забезпечується  

покупцем (Ресурс квітня 2017 р.)

Загальний обсяг, тонн: 140 990
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 1 587 586 877,20

ПАТ «Укрнафта»
1) Продавець проводить продаж нафти  на умовах EXW-товарний парк НГВУ, ГПЗ.    
2) Транспортування нафти магістральними трубопроводами  ПАТ «Укртранснафта», забезпечує Покупець за окремими 
договорами укладеними Покупцем з транспортними (транспортно-експедиційними) організаціями.

СП «Бориславська 
нафтова  

компанія»
Запропонована для реалізації кількість нафти знаходиться на зберіганні у ПАТ  «НПК-Галичина».

ПАТ «Укрнафта» 
НГВУ»  

Чернігівнафтогаз» 
СД №35/4

1. Продавець проводить продаж нафти на умовах франко-резервуар нафтозбірного пункту НГВУ.
2. Оплату за транспортування нафти трубопроводним транспортом здійснює покупець.

3. При транспортуванні нафти залізницею поставку цистерн та оплату за налив нафти в цистерни здійснює покупець.

ПрАТ «Галс-К  
Угода про спільну 

діяльність»

1. Продавець проводить продаж нафти на умовах франко-резервуар нафтозбірного пункту НГВУ.
2. Оплату за транспортування нафти трубопроводним транспортом здійснює покупець.
3. При транспортуванні нафти залізницею поставку цистерн та оплату за налив нафти в цистерни здійснює покупець.

ТОВ «СП «УкрКАР-
ПАТОЙЛ ЛТД» Резервуарний парк ДППН «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз»

СП «Каштан  
Петролеум ЛТД» Товарний парк НГВУ «Чернігівнафтогаз», відвантаження - ІІІ декада травня - ІІІ декада червня 2017р.

Обсяги газового конденсату та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

Поз. Продавець Видобуток 

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

тонн

К-сть 
лотів, 
оди-
ниць

Стартова  
ціна  

за 1 тонну 
(без ПДВ), 

грн.

Стартова ціна 
за 1 тонну  

(з ПДВ), грн.

Cтартова вартість 
одного лоту, грн 

(з ПДВ)

Загальний  
обсяг, 
тонн

Загальна  
вартість, грн.

(з ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 1 200 1 10 178,85 12 214,62 14 657 544,00 1 200 14 657 544,00
по трубопроводу: філії «ПМН» ПАТ «Укр-

транснафта» знах.ТП ЦППН і Г НГВУ «Пол-
таванафтогаз» (Ресурс червня 2017 p.)

Загальний обсяг, тонн: 1 200
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 14 657 544,00

ПАТ «Укрнафта» 1) Продавець проводить продаж газового конденсату  на умовах EXW-НГВУ, товарний парк. 
2) Транспортування  магістральними трубопроводами  ПАТ «Укртранснафта» забезпечує покупець за окремими догово-
рами укладеними Покупцем з транспортними (транспортно-експедиційними) організаціями.

Порядок подання заявок на участь в аукціоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та порядок його сплати визначено в Регламенті організації та проведення 
біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобудку і скрапленого газу на ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа», що затверджений протоколом   
Аукціонного комітету з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу №2 від 19.11.2014 р., ознайомитись з яким можна на офіційному веб-сайті біржі:  

www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 17.05.2017 р., за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1. Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного робочого дня  
з 9:00 до 18:00

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

 15.05.2017 о 09:45 до Бабаскіна Ярослава Вікторо-
вича (останнє відоме місце реєстрації: 85113, Донецька 
обл., м. Костянтинівка, вул. Ціолковського, буд.33, кв. 
25) справа № 233/855/17, суддя Бєлостоцька О. В.

 23.05.2017 об 11:45 до Могилевського Богдана Вале-
рійовича (останнє відоме місце реєстрації: 85100, Доне-
цька обл., м. Костянтинівка, вул. 6-го Вересня, буд. 57, 
кв. 25) справа № 233/865/17, суддя Наумик О. О.

 26.05.2017 о 08:10 до Сигуліної Тетяни Миколаївни 
(останнє відоме місце реєстрації: 85141, Донецька обл., 
Костянтинівський р-н, с. Степанівка, вул. Енгельса, буд. 
29) справа № 233/1323/17, суддя Малінов О. С.

 26.05.2017 о 08:20 до Корзюк Ігоря Володимировича 
(останнє відоме місце реєстрації: 85141, Донецька обл., 
Костянтинівський р-н, с. Степанівка, вул. Корольова, буд. 
9, кв. 1) справа № 233/1472/17, суддя Малінов О. С.

 У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справа буде розгляну-
та за його  відсутності за наявними доказами на підставі 
ст. 169 ЦПК України.

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

Інформація щодо здійснення спеціального судового 
провадження та повістка про виклик до суду 

обвинуваченого
Суддею Тернопільського міськрайонного суду Терно-

пільської області Багрієм Т. Я. 09 листопада 2016 року 
постановлено ухвалу про здійснення спеціального судо-
вого провадження відносно Баркова Сергія Миколайови-
ча, 28 жовтня 1973 року народження, обвинуваченого у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 2 ст. 258-5 КК України.

На підставі ст. ст. 297-1, 297-5, 314, 323 КПК Украї-
ни, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської 
області викликає обвинуваченого Баркова Сергія Мико-
лайовича, який зареєстрований за адресою: м.Луганськ, 
вул.Владімірская, 35, у судове засідання, яке буде про-
водитися в порядку спеціального судового провадження 
та відбудеться 19 травня 2017 року о 15 год. 30 хв. в за-
лі судових засідань Тернопільського міськрайонного су-
ду Тернопільської області за адресою: м.Тернопіль, вул.
Котляревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі).  

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

У разі неявки обвинуваченого Баркова Сергія Микола-
йовича в судове засідання, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в по-
рядку спеціального судового провадження. 

Повістка про виклик
Обвинувачені: 1) Собченко Олег Васильович, 

23.06.1966 р.н., зареєстрований за адресою: м. Харків, 
Садовий проїзд, 18/2, кв. 102; 2) Михеєнко Сергій Олек-
сандрович, 15.03.1976 р.н., зареєстрований за адресою: 
м. Харків, вул. Рибалко, 47А, кв. 189; 3) Логінов Дмитро 
Михайлович, 27.11.1978 р.н., зареєстрований за адре-
сою: м. Харків, пр-т Перемоги, 72Г, кв. 186; 4) Монас-
тирьов Вадим Вікторович, 29.06.1970 р.н., зареєстро-
ваний за аадресою: м. Харків, пров. Герасимівський, 
32; 5) Монастирьов В’ячеслав Вадимович, 10.03.1992 
р.н., зареєстрований за адресою: м. Харків, пров. Гера-
симівський, 32; 6) Бараненко Андрій Володимирович, 
01.08.1988 р.н., зареєстрований за адресою: м. Харків, 
пров. Псарівський, б. 2; 7) Бондаренко Олександр Сер-
гійович, 05.07.1978 р.н., зареєстрований за адресою:  
м. Харків, вул. Квіткінська, б. 10, кв. 2; 8) Кальоних Василь 
Петрович, 07.06.1953 р.н., зареєстрований за адресою:  
м. Харків, вул. Працюючих, 14; 9) Ларіков Віктор Олексі-
йович, 08.09.1981 р.н., зареєстрований за адресою: Хар-
ківська обл., Сахновщинський р-н, с. Огиївка; відповідно 
до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 
12.05.2017 р. о 12 год. 30 хв. до зали судового засідання 
№ 7 Комінтернівського районного суду м. Харкова, роз-
ташованого по пров. Брянський, 5 для участі у підготов-
чому судовому засідання у кримінальному провадженні 
№ 1-кп/641/275/2017 слідчий суддя Буцький В. В.

Дворічанський районний суд Харківської області 
викликає Агбаракве Катерину Борисівну, 1977 р.н., 
Агбаракве Роберта Угочуква, 1964 р.н., Агбаракве 
Даніелу Келечі, 2007 р.н., Агбаракве Крістіана Ізома, 
2002 р.н., останнє відоме місце реєстрації: вул. Мо-
лодіжна (колишня вул. Тельмана), буд. 62, с. Богда-
нівське (колишнє с. Жовтневе), Дворічанського ра-
йону, Харківської області, як відповідачів в судове 
засідання по цивільній справі № 618/281/17, прова-
дження № 2/618/125/17 за позовом Лисенка Воло-
димира Борисовича до Агбаракве Катерини Борисів-
ни, Агбаракве Роберта Угочукву, Агбаракве Даніели 
Келечі, Агбаракве Крістіана Ізома про визнання осо-
би такою, що втратила право користування жилим 
приміщенням, призначене на 16 травня 2017 року о 
08.30 год. Судове засідання відбудеться в залі № 2 
приміщення Дворічанського районного суду Харків-
ської області за адресою: смт Дворічна, вул. Осіння, 
1, Дворічанського району, Харківської області. За не-
можливості явки, відповідачі зобов’язані повідомити 
суд про причини неявки. У разі неявки до суду в за-
значений день та час без поважних причин, непові-
домлення про причини неявки, справа буде розгля-
нута за відсутності відповідачів на підставі наявних 
доказів із постановленням заочного рішення.

Суддя Ю. М. Гніздилов

Роменський міськрайонний суд Сумської обл. 
(адреса суду: 42000, Сумська обл., м. Ромни, вул. 
Леніна, 12) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судо-
ве засідання, яке відбудеться:

17.05.2017 о 08:10 до Пічугіна Сергія Васильо-
вича (останнє відоме місце реєстрації: 42000, Сум-
ська обл., м. Ромни, вул. Калініна, буд. 46) справа  
№ 585/1213/17, суддя Євлах О. О.

18.05.2017 о 08:10 до Татаринець Людмили Олек-
сандрівни (останнє відоме місце реєстрації: 42021, 
Сумська обл., м. Ромни, вул. Коржівська, буд. 21,  
кв. 3) справа № 585/1212/17, суддя Євлах О. О.

25.05.2017 о 15:00 до Сенченка Сергія Вікторови-
ча (останнє відоме місце реєстрації: 42075, Сумська 
обл., Роменський р-н, с.Анастасівка, вул. Калініна, 
буд.115) справа № 585/1125/17, суддя Яковець О. Ф.

25.05.2017 о 16:00 до Зеленяка Сергія Васильови-
ча (останнє відоме місце реєстрації: 42020, Сумська 
обл., Роменський р-н, с.Пустовійтівка, вул. Лугова, 
буд. 2-А) справа № 585/252/17, суддя Яковець О. Ф.

25.05.2017 о 15:30 до Буряк Валентини Миколаїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 42060, Сумська 
обл., Роменський р-н, с. Хоминці, вул. Шевченка, 
буд. 23) справа № 585/523/17, суддя Яковець О. Ф.

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

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

Шевченківський районний суд м. Чернівці викли-
кає Боднар Ірину Василівну, 22.09.1978 року народжен-
ня, останнє місце проживання: вул. Ентузіастів, 9а/251,  
м. Чернівці, як відповідачку в судове засідання по цивіль-
ній справі за позовом Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Кредитні ініціативи» до Боднар Ірини Василів-
ни про стягнення заборгованості.

Судове засідання призначене на 09.15 год. 15 травня 
2017 року за адресою: м. Чернівці, вулиця Кафедраль-
на, 4, кабінет № 20.

До зазначеної дати суд пропонує відповідачці нада-
ти заперечення на позов та докази на їх підтвердження.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповіда-
чка вважається повідомленою про час і місце розгляду 
справи і у випадку її неявки в судове засідання справа бу-
де розглянута за її відсутності.

У разі вашої неявки в судове засідання справу буде 
розглянуто у вашу відсутність.

Суддя В. М. Чебан

Приморський районний суд Запорізької облас-
ті викликає у судове засідання 15 травня 2017 ро-
ку о 14.00 годині (резервна дата 23 травня 2017 
року о 09.00 годині), за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Приморськ, вул. Соборна, буд. 84, як від-
повідача Кондратенка Сергія Олександровича по 
цивільній справі № 326/505/17 р (провадження  
№ 2/326/237/2017) за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Державний експортно-імпортний 
банк України» в особі філії AT «Укрексімбанк» до 
Кондратенка Сергія Олександровича про стягнення 
заборгованості за кредитом.

У разі неявки відповідача в судове засідання на 
вказані дату та час, справу буде розглянуто за його 
відсутності.

Суддя Д. О. Каряка

Автозаводський районний суд м. Кременчука Пол-
тавської області викликає Івашину Рутту Володимирів-
ну (останнє відоме місце проживання: м. Кременчук, вул. 
Ковальова, 10-а; адреса реєстрації: м. Кременчук, вул. 
Вершигори, 18/1), як відповідача у судове засідання по 
цивільній справі за позовом Органу опіки та піклування 
виконкому Кременчуцької міської ради Полтавської об-
ласті, який діє в інтересах неповнолітнього Івашина Да-
нила Ілліча, до Івашиної Рутти Володимирівни про по-
збавлення батьківських прав та стягнення аліментів.

Судове засідання відбудеться 18 травня 2017 ро-
ку о 08 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою:  
м. Кременчук, вул. Першотравнева, 29/5, кабінет № 18.

Явка до суду відповідача є обов’язковою. В разі неяв-
ки, справу буде розглянуто за вашої відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини 
неявки в судове засідання.

Суддя Ж. О. Кривич

Добропільський міськрайонний суд Донецької 
області (85004, м. Добропілля, Донецької облас-
ті, вул. Банкова, 39а) розглядає цивільну справу  
№ 227/1196/17 за позовом Протаса Юрія Миколайо-
вича до Дещенка Сергія Павловича про відшкодуван-
ня матеріальної та моральної шкоди, заінтересова-
на особа Приватне акціонерне товариство «Страхова 
компанія «ПЗУ Україна».

Відповідач, Дещенко Сергій Павлович, 14.04.1980 
року народження, викликається на 16 травня 2017 ро-
ку на 09-00 годину до Добропільського міськрайонно-
го суду, кабінет № 3, для участі у розгляді справи.

Відповідачу пропонується подати письмові пояс-
нення по суті позову та за наявністю заперечення про-
ти позову та докази. У випадку неприбуття, повинен 
повідомити суд про причини неявки, інакше справа 
буде розглянута у його відсутність.

Суддя Кошля А. О.
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Суворовський районний суд міста Одеси викли-
кає як відповідачів Мазура Андрія Євгенійовича, Ма-
зур Юлію Миколаївну, останнє відоме місце прожи-
вання: м. Одеса, вул. Марсельська, 22, кв. 66, у су-
дове засідання, яке відбудеться 16 травня 2017 ро-
ку о 10.00 годині в приміщенні Суворовського район-
ного суду міста Одеси за адресою: м. Одеса, вулиця 
Чорноморського козацтва, 68, зала судових засідань  
№ 15, у якому буде слухатися цивільна справа за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «УкрСиб-
банк» до Мазура Андрія Євгенійовича, Мазур Юлії 
Миколаївни про стягнення заборгованості.

До зазначеного часу відповідачам пропонується 
подати до суду заперечення проти позову з посилан-
ням на докази, якими вони обгрунтовуються. У ра-
зі неявки відповідачів у судове засідання без поваж-
них на те причин справа буде розглянута за їх від-
сутності.

Суддя О. М. Малиновський

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Бондаренка Анатолія Анатолійовича, 
22.02.1974 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, смт Чорноморське, вул. Кіро-
ва, 19) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 13 червня 2017 року о 16 год. 00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва 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 оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Миронівський районний суд Київської області повідо-
мляє, що 25 травня 2017 року о 10 годині в приміщен-
ні суду за адресою: вулиця Першотравнева, 3, місто Ми-
ронівка, Київської області, відбудеться розгляд цивільної 
справи ЄУН 371/449/17 за позовом Регіонального ланд-
шафтного парку «Трахтемирів» до Головного управлін-
ня Держгеокадастру у Київській області, державного ка-
дастрового реєстратора Головного управління Держгео-
кадастру у Київській області, Ненька Ігоря Миколайови-
ча, третя особа, що не заявляє самостійних вимог що-
до предмета спору, Департамент екології та природних 
ресурсів при Київській обласній державній адміністра-
ції, про визнання незаконним наказу про затвердження 
документації із землеустрою, скасування свідоцтва про 
право власності на земельну ділянку. В судове засідан-
ня викликається як відповідач Ненько Ігор Миколайович. 
В разі неявки відповідача справа буде розглянута заочно 
у його відсутності.

Суддя Л. О. Капшук

Жовтневий районний суд м. Дніпропетров-
ська повідомляє Ємельянова Артура Вікторовича, 
19.06.1958 р.н., що під головуванням судді Ткачен-
ко Н. В. 22.05.2017 р. о 14.00 годині відбудеться су-
дове засідання по цивільній справі за позовом Мозо-
вої Ірини Миколаївни до Ємельянова Артура Вікторо-
вича про надання дозволу на тимчасовий виїзд ди-
тини за кордон.

Крім того, до зазначеної дати, ви можете отрима-
ти в суді копію позовної заяви з додатками, ознайо-
митись з матеріалами справи.

Вам необхідно з’явитися в Жовтневий районний 
суд м. Дніпропетровська, вул. Паторжинського, буд. 
18а, каб. 17 особисто, або направити свого представ-
ника з належно оформленим дорученням.

Додатково роз’яснюємо, що у разі вашої неявки 
або неявки вашого представника, справа буде роз-
глянута за вашої відсутності.

Подільський районний суд м. Києва викликає обви-
нуваченого Зиму Петра Анатолійовича, 18.01.1970 року 
народження (останнє відоме місце проживання: м. До-
нецьк, вул. Шапошникова, 1, кв. 25) у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України у 
судове засідання, яке відбудеться 23 травня 2017 року о 
16 год. 00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Києва 
за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, під голову-
ванням судді Зубця Ю. Г. (зал судового засідання № 5,  
каб. 29).

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Миронівський районний суд Київської області повідо-
мляє, що 25 травня 2017 року об 11 годині в приміщен-
ні суду за адресою: вулиця Першотравнева, 3, місто Ми-
ронівка, Київської області, відбудеться розгляд цивільної 
справи ЄУН 371/456/17 за позовом Регіонального ланд-
шафтного парку «Трахтемирів» до Головного управлін-
ня Держгеокадастру у Київській області, державного ка-
дастрового реєстратора Головного управління Держгео-
кадастру у Київській області, Максимчука Олександра Ві-
талійовича, третя особа, що не заявляє самостійних ви-
мог щодо предмета спору, Департамент екології та при-
родних ресурсів при Київській обласній державній адмі-
ністрації, про визнання незаконним наказу про затвер-
дження документації із землеустрою, скасування свідо-
цтва про право власності на земельну ділянку. В судове 
засідання викликається як відповідач Максимчук Олек-
сандр Віталійович. В разі неявки відповідача справа буде 
розглянута заочно у його відсутності.

Суддя Л. О. Капшук

Миронівський районний суд Київської області повідо-
мляє, що 25 травня 2017 року о 12 годині в приміщен-
ні суду за адресою: вулиця Першотравнева, 3, місто Ми-
ронівка, Київської області, відбудеться розгляд цивільної 
справи ЄУН 371/465/17 за позовом Регіонального ланд-
шафтного парку «Трахтемирів» до Головного управління 
Держгеокадастру у Київській області, державного када-
стрового реєстратора Головного управління Держгеока-
дастру у Київській області, Мазура Олександра Борисо-
вича, третя особа, що не заявляє самостійних вимог що-
до предмета спору, Департамент екології та природних 
ресурсів при Київській обласній державній адміністра-
ції, про визнання незаконним наказу про затвердження 
документації із землеустрою, скасування свідоцтва про 
право власності на земельну ділянку. В судове засідан-
ня викликається як відповідач Мазура Олександр Бори-
сович. В разі неявки відповідача справа буде розглянута 
заочно у його відсутності.

Суддя Л. О. Капшук

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,  
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає дві цивільні справи, 
призначені до розгляду на 30.05.2017 року за позовними 
заявами Публічного акціонерного товариства «Державний 
ощадний банк України» до Ткачевенко Олени Миколаївни, 
Артюх Максима Сергійовича про стягнення заборгованості.

Відповідач Ткачевенко Олена Миколаївна (зареєстрова-
на за адресою: 85200, м. Дзержинськ, вул. Совхозна, 24), 
викликається на 30 травня 2017 року на 10.30 год. до суду,  
каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач Артюх Максим Сергійович (зареєстрований за 
адресою: 85200, м. Дзержинськ, с. Кірове, вул. Першотрав-
нева, 12/4), викликається на 30 травня 2017 року на 11.00 
год. до суду, каб. №7, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення  
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачі 
повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справи 
будуть розглянуті у їх відсутності.

Суддя В. В. Мигалевич

Сєвєродонецький міський суд Луганської області 
повідомляє, що ухвалено заочне рішення по цивіль-
ній справі за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Укрсоцбанк» м. Київ про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором, стягнення судово-
го збору:

12 квітня 2017 року:
- справа №428/9825/16-ц за позовом до Сави Оль-

ги Анатоліївни, Сави Сергія Петровича;
- справа № 428/9085/16-ц за позовом до Орлова 

Валерія Володимировича
13 квітня 2017 року:
- справа №428/9083/16-ц за позовом до Коломієць 

Наталії Василівни;
- справа №428/8484/16-ц за позовом до Леонова 

Ігоря Юрійовича.
Суддя І. О. Юзефович

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрювана Єрошенко Людмила Вікторівна, 

24.03.1950 р.н., зареєстрована за адресою: Донецька об-
ласть, м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Шмідта, буд. 4, на 
підставі ст.ст. 133, 135 та 297-5 КПК України, Вам необ-
хідно з’явитися  15, 16 та 17 травня 2017 року, у період 
часу з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. до каб. № 7 3-го від-
ділення (з дислокацією в м. Краматорськ) слідчого відді-
лу Управління СБ України в Донецькій області, до слідчо-
го Журка Л. Ю., за адресою: Донецька область, м. Крама-
торськ, вул. Ярослава Мудрого, буд. 56-А, для  проведен-
ня слідчих дій за Вашою участю у кримінальному прова-
дженні № 22017050000000146, в якому Ви є підозрюва-
ною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2  ст. 110 та  
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинувачену Рижову Ірину Володимирівну 
для розгляду кримінального провадження, внесено-
го до ЄРДР за №42016000000003287 відносно РИ-
ЖОВОЇ Ірини Володимирівни, обвинуваченої у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни та повідомляє, що підготовче судове засідання 
та розгляд клопотання про здійснення спеціально-
го судового провадження відбудеться 25.05.2017 р. 
о 10.00 год. в приміщенні Святошинського районно-
го суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Якуба 
Коласа, 27-а, каб. 23.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченої в порядку спеціального судово-
го провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обви-
нувачену Басову Олену Андріївну, 02.05.1972 року наро-
дження (останнє відоме місце проживання: м. Севасто-
поль, вул. Павла Корчагіна, 6, кв. 46) у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у судове засідан-
ня, яке відбудеться 13 червня 2017 року о 15 год. 30 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Києва 
за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, під голову-
ванням судді Зубця Ю. Г. (зал судового засідання № 5,  
каб. 29).

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченої в порядку спеціального судового провадження.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. До-
бропілля Донецької області, вул. Радянська буд. 39 «А») розглядає позовну 
заяву ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії - Донецьке об-
ласне управління AT «Ощадбанк» до Горбова О. А., Горбової Н. О. про стяг-
нення заборгованості.

Відповідачі Горбов Олег Анатолійович, 20.02.1977 р.н., Горбова Наталія 
Олександрівна, 11.07.1977 р.н., останнє місце реєстрації: 86700, Донецька 
область, м. Харцизьк, вул. Чернишевського, 5 (Краснознаменська, 146), ви-
кликаються на 16.05.2017 року о 09.00 год. до Добропільського міськрайон-
ного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді справи. До розгляду цивільної 
справи пропонується надати суду письмові пояснення та заперечення, а та-
кож усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідачів, необхідно пові-
домити суд про причини неявки, інакше справу буде розглянуто у їх відсут-
ність на підставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення. 

Суддя Хоменко Д. Є.

Ковпаківський районний суд м. Суми в особі  
судді Хитрова Б. В. викликає Астаф’єву Аллу Борисівну, 
Астаф’єва Андрія Володимировича, Астаф’єва Володи-
мира Олександровича, як боржників, в судове засідан-
ня за заявою № 2-3939/08, провадження № 6/592/62/17 
ТОВ «КРЕДОАКТИВ» про заміну сторони виконавчого 
провадження.

Судове засідання по даній справі відбудеться 16 
травня 2017 року о 10.30 год. в приміщенні Ковпаків-
ського районного суду м. Суми, що знаходиться за 
адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 12, зал судових 
засідань № 10.

Явка до суду є обов’язковою. У випадку неявки від-
повідача, заяву буде розглянуто на підставі наявних у 
справі доказів.

Нововоронцовський районний суд Херсонської 
області викликає Оздемір Озера, 21.06.1981 року 
народження, як відповідача по цивільній справі за 
позовом Мандрики Миколи Івановича до Оздемір 
Озер про визнання особи такою, що втратила пра-
во користування житловим приміщенням та знят-
тя з реєстраційного обліку, призначену на 11 год. 
30 хв. 22 травня 2017 року в зал суду за адресою: 
вул. Тітова, 2-А, смт Нововоронцовка Херсонської 
області.

В разі неявки справа буде розглядатися за йо-
го відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя О. В. Гончаренко

Біловодський районний суд Луганської об-
ласті викликає відповідача у цивільній справі  
№ 408/5806/16-ц (2/408/1199/16) за позовом 
Шевченка Степана Тихоновича до Новоборо-
вицької сільської ради Свердловського району 
Луганської області (м. Свердловськ, Луганської 
області) про визнання права власності в поряд-
ку спадкування за законом на спадкове майно.

Судове засідання відбудеться 17 травня 2017 
року об 11 годині 00 хвилин у приміщенні суду 
за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Луганська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без Ва-
шої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

Тиврівський районний суд викликає в судове засідання 
як відповідача Мушака Петра Аванесовича, останнє відоме 
місце проживання: вул. Герцена, 2, м. Радомишль Житомир-
ської обл., по справі № 145/339/17 за позовом Живелюк На-
талії Вікторівни до Мушака Петра Аванесовича про розірван-
ня шлюбу, яке відбудеться 24.05.2017 р. о 09-00 год. в при-
міщенні Тиврівського районного суду Вінницької області за 
адресою: вул. Шевченка, 3, смт Тиврів Тиврівського району 
Вінницької області, 23300.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази.

У разі неприбуття відповідач повинен повідомити суд про 
причини неявки, інакше справу буде розглянуто у його від-
сутності, на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Н. О. Кіосак

Оболонський районний суд м. Києва викликає 
Астаф’єва Дениса Сергійовича, останнє відоме міс-
це проживання: АРК, м. Євпаторія, вул. Фрунзе, 23, 
кв. 53, як відповідача по цивільній справі за позовом 
Беднарик С. О. до Астаф’єва Д. С. про стягнення за-
боргованості за договором позики.

Судове засідання відбудеться 19.07.2017 р. о 
10:00 год. в приміщенні Оболонського районного су-
ду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошен-
ка, 2-є, каб.19.

Суддя А. В. Шевчук

Деснянський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Шевченко Ірину Вікторівну, 07.12.1976 
року народження (останнє відоме місце проживан-
ня: Україна, АР Крим, смт Красногвардійське, вул. 
Чкалова, 6), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 30 травня 2017 року о 09 год. 30 хв. Яв-
ка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в при-
міщенні суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковсько-
го, 5-В, каб. 27. 

Суддя Вінтоняк Р. Я.

Чернігівський районний суд Запорізької області викликає у 
судове засідання, яке відбудеться о 09 год. 30 хв. 18 травня 2017 
року в приміщенні Чернігівського районного суду Запорізької об-
ласті за адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул. Собор-
на (Леніна) буд. 391, Кобильського Сергія Дмитровича, остан-
нє відоме місце реєстрації: 86300, Донецька область, м. Кіров-
ське, вул. Панфіловців, 30, кв. 12, Кобильського Віталія Сергі-
йовича, останнє відоме місце реєстрації: Донецька область, смт 
Контарне, вул. Горького, 12, як відповідачів по цивільній спра-
ві № 329/311/17 за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Державний Ощадний банк України» в особі філії - Донецьке об-
ласне управління AT «Ощадбанк» до Кобильського Сергія Дми-
тровича, Кобильського Віталія Сергійовича про стягнення забор-
гованості. 

Суддя Богослов А. В.

Глобинський районний суд Полтавської обл. (адреса суду: 39000, Полтавська 
обл., м. Глобине, вул. Леніна, 149) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

16.05.2017 о 09:00 до Теличко Марія Костянтинівна (останнє відоме місце реє-
страції: 39070, Полтавська обл., Глобинський р-н, смт Градизьк, вул. Франка Іва-
на, буд. 17) справа № 527/322/17, суддя Олефір А. О.

16.05.2017 о 08:50 до Чернетевич Ірина Вікторівна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 39053, Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Погреби) справа  
№ 527/489/17, суддя Олефір А. О.

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.

Олександрівський районний суд Кіровоградської обл. (адреса суду: 27300, Кі-
ровоградська обл., смт Олександрівка, вул. Радянська, 21) викликає відповідача 
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться:

16.05.2017 о 09:30 до Шевченко Людмила Іванівна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 27330, Кіровоградська обл., Олександрівський р-н, с. Красносілка, вул. 
Коломійця буд. 23) справа № 397/432/17, суддя Мирошниченко Д. В.

16.05.2017 о 09:00 до Радчук Людмила Сергіївна (останнє відоме місце реє-
страції: 27345, Кіровоградська обл., Олександрівський р-н, c. Букварка, вул. Пере-
моги, буд. 63) справа № 397/365/17, суддя Мирошниченко Д. В.

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.

Романівський районний суд Житомирської обл. (адреса суду: 13002, Житомир-
ська обл., смт Романів, вул. Леніна, 86) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

15.05.2017 о 12:20 до Худяков Руслан Сергійович (останнє відоме місце реє-
страції: 13043, Житомирська обл., с. Романівка, вул. Жовтнева, буд. 46) справа  
№ 290/218/17, суддя Бабич С. В.

13.06.2017 о 09:00 до Клименчук Віталій Миколайович (останнє відоме місце 
реєстрації: 13001, Житомирська обл., смт Романів, вул. Житомирська, буд. 127) 
справа № 290/238/17, суддя Бабич С. В.

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.

Київський районний суд м. Харкова (м. Харків, вул. Валентинівська, 
7-Б) викликає в судове засідання на 10.00 годину 15 травня 2017 ро-
ку як відповідача Резніченка Валентина Валентиновича, останнє заре-
єстроване місце проживання: м. Харків, вул. Героїв праці, буд. 12, кв. 
312 по цивільній справі № 640/126/17 за позовом ПАТ «Альфа-Банк» 
до Резніченко В. В. про стягнення заборгованості.

У разі неявки в судове засідання відповідача, неповідомлення суду 
про поважність причин неявки в судове засідання, справа буде розгля-
нута за відсутності відповідача.

Суддя Шаренко С. Л.

Гайворонський районний суд Кіровоградської обл. (адреса суду: 26300, Кірово-
градська обл., м. Гайворон, вул. Воровського, 3) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

15.06.2017 о 10:30 до Тряпишко Віктор Вікторович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 26300, Кіровоградська обл., м. Гайворон, вул. Воровського, буд. 16, кв. 7) справа 
№ 385/1709/16-ц, суддя Панасюк I. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини не-
явки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними доказами на підставі 
ст. 169 ЦПК України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вва-
жається належним чином повідомленим про час, день та місце проведення судово-
го засідання.

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

про скликання Загальних зборів учасників Товариства на 12.06.2017 р. об 

11.00 год., адреса: м. Київ, бул. Т. Шевченка, 38/40, готель «Експрес», 4 

поверх, конференц-зал. Перелік питань, що виносяться на голосуван-

ня: про звільнення та призначення директора Товариства, про виклю-

чення учасника Товариства, про доформування статутного капіталу То-

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

Оріхівський районний суд Запорізької області ви-
кликає:

1. Супрунову Наталю Вікторівну, ІПН 3171310889, 
яка проживає за адресою: Донецька область, м. Амв-
росіївка, вул. Кутузова, буд. 3;

2. Журбу Наталію Михайлівну, ІПН 2693809524, 
яка проживає за адресою: Донецька область, м. Амв-
росіївка, вул. 8-й з’їзд Рад, б. 113, кв. 31;

3. Севастьянову Наталію Костянтинівну, ІПН 
3049904485, яка проживає за адресою: Донецька об-
ласть, м. Амвросіївка, вул. Дружби, б. 62, кв. 42 у су-
дове засідання по цивільній справі № 323/1111/17-
ц (2/323/453/17) за позовом Публічного акціонерно-
го товариства «Державний ощадний банк України» в 
особі філії Донецьке обласне управління AT «Ощад-
банк» до Супрунової Наталі Вікторівни, Журби Ната-
лії Михайлівни, Севастьянової Наталії Костянтинівни 
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 16.00 годині 16 
травня 2017 року у приміщенні суду за адресою: За-
порізька область, м. Оріхів, вул. Травнева, 23, під го-
ловуванням судді Смоковича Михайла Васильовича, 
кабінет № 9.

З опублікуванням оголошення про виклик відпо-
відачі вважаються повідомленими про час та місце 
розгляду справи та у випадку неявки до суду справу 
може бути розглянуто за їх відсутності на підставі на-
явних у ній даних чи доказів (постановляє заочне рі-
шення) на підставі ст.169 ЦПК України.

Суддя М. В. Смокович

Овруцький районний суд Житомирської області ви-
кликає Ярмоленка Миколу Павловича як відповідача 
по справі за позовом Бойко Катерини Сергіївни до Яр-
моленка Миколи Павловича про стягнення аліментів в 
судове засідання, яке відбудеться 26 травня 2017 ро-
ку о 15 годині 00 хвилин в приміщенні Овруцького ра-
йонного суду за адресою: м. Овруч, вул. Гетьмана Ви-
говського, 5. Суддя Гришковець А. Л.

У разі неявки відповідача та неповідомлення про 
причини неявки судове засідання буде проведено у 
його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Богунський районний суд м. Житомира (м. Жито-

мир, м-н Соборний, 1) викликає як обвинуваченого 

Гасімова Ібрагіма Аловсат Огли в підготовче судове 

засідання, яке відбудеться 18.05.2017 року о 14 год. 

30 хв. в залі суду 4-Б-4, по кримінальному прова-

дженню по обвинуваченню Гасімова Ібрагіма Алов-

сат Огли за ст. 115 ч. 1 КК України.

Суддя Н. А. Гулак

Бахмацький районний суд Чернігівської облас-
ті викликає в судове засідання Кроковного Вадима 
Григоровича, який є відповідачем у справі за позо-
вом ПАТ «Дельта Банк» до Кроковного Вадима Гри-
горовича про стягнення заборгованості за кредитним 
договором. Судове засідання вібудеться 17 травня 
2017 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні Бахмацько-
го районного суду Чернігівської області за адресою : 
вул. Соборності, 42, м. Бахмач, Чернігівської області. 
Головуючий по справі суддя Приліпко В. М.

З опублікуванням оголошення про виклик, відпо-
відач вважається повідомленим про день, час та міс-
це розгляду справи і у випадку неявки до суду справа 
може бути розглянута за його відсутності.

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання Матузок Зінаїду Михайлів-
ну як відповідача по цивільній справі №328/699/17-ц 
за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Державний ощадний банк України» в особі філії 
Донецького обласного управління AT «Ощадбанк» 
до Матузок Зінаїди Михайлівни про стягнення за-
боргованості.

Судове засідання відбудеться 18.05.2017 року о 08 
годині 30 хвилин в приміщенні Токмацького район-
ного суду Запорізької області за адресою: Запорізь-
ка область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28. 

Суддя Курдюков В. М.

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання Короєд Марію Трифонівну 
як відповідача по цивільній справі №328/698/17-ц за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний ощадний банк України» в особі філії Доне-
цького обласного управління AT «Ощадбанк» до Ко-
роєд Марії Трифонівни про стягнення заборгованос-
ті.

Судове засідання відбудеться 18.05.2017 року о 08 
годині 30 хвилин в приміщенні Токмацького район-
ного суду Запорізької області за адресою: Запорізь-
ка область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28. 

Суддя Курдюков В. М.

Богунський районний суд м. Житомира викли-
кає як відповідача Уханову Наталію Федорівну у справі 
№295/4332/16-ц за позовом Кривик Людмили Леонідівни 
до Уханової Наталії Федорівни про встановлення поряд-
ку користування земельною ділянкою, в судове засідан-
ня, яке відбудеться о 09.30 год. 15 червня 2017 року в залі 
судових засідань №4-б-1 (м. Житомир, м-н Соборний, 1).

На підставі ч.9 ст. 74 ЦПК України після опублікування 
оголошення в пресі відповідач Уханова Наталія Федорів-
на вважається повідомленою належним чином про час і 
місце розгляду справи.

У разі неявки справу буде розглянуто у відсутності від-
повідача.

Суддя Л. М. Семенцова

Гуненков Олександр Олександрович, 14 грудня 1983 ро-
ку народження, останнє відоме місце проживання: Київська 
область, місто Бровари, вулиця Київська, 125 викликаєть-
ся до Броварського міськрайонного суду Київської області 
як відповідач по цивільній справі № 361/6823/16-ц (прова-
дження № 2/361/641/17) за позовом керівника Броварської 
місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Київсько-
го обласного та по м. Києву управління лісового та мислив-
ського господарства, Державного підприємства «Вищедубе-
чанське лісове господарство» до Рожнівської сільської ради 
Броварського району Київської області, Гуненкова Олексан-
дра Олександровича, третя особа: відділ з реєстрації речових 
прав на нерухоме майно Броварської районної державної ад-
міністрації Київської області про визнання недійсним рішен-
ня органу місцевого самоврядування й скасування рішення 
про реєстрацію прав та їх обтяжень.

Судовий розгляд справи відбудеться 08 червня 2017 ро-
ку об 11 год. 30 хв. Явка до суду обов’язкова. Адреса суду: 
07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Грушевського, 2, кабі-
нет (зал с/з) № 217.

Суддя В. О. Василишин

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (м. Бахмут, Донецької області, вул. Миру, 5) 
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Дер-
жавний ощадний банк України» в особі філії Доне-
цьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Маркєє-
ва Сергія Олександровича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Відповідач по справі Маркєєв Сергій Олександро-
вич, який зареєстрований за адресою: Донецька об-
ласть, м. Єнакієве, вул. 60 СРСР, 80/13; викликається 
на 22 травня 2017 року о 08 годині 50 хвилин до су-
ду в каб. № 210 для участі у розгляді справи 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 розглядатися у його відсут-
ність.

Суддя Н. З. Полтавець

В провадженні Пологівського районного суду Запорізь-
кої області перебуває цивільна справа за позовом ПАТ «Аль-
фа Банк» до Вегнер Дмитро Валентинович, Вегнер Валентин 
Федорович, Вегнер Валентина Михайлівна про стягнення за-
боргованості.

Пологівський районний суд Запорізької області викликає 
Вегнер Дмитро Валентинович, Вегнер Валентин Федорович, 
Вегнер Валентина Михайлівна в судове засідання 18 травня 
2017 року о 08.30 год. для розгляду цивільної справи за по-
зовом ПАТ «Альфа Банк» Вегнер Дмитро Валентинович, Вег-
нер Валентин Федорович, Вегнер Валентина Михайлівна про 
стягнення заборгованості, яке відбудеться за адресою: По-
логівського районного суду Запорізької області.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення про-
ти позову та докази на їх підтвердження. У випадку неявки 
відповідачів в судове засідання та неповідомлення суду про 
причини неявки позов буде розглянутий за їх відсутністю за 
наявними  в матеріалах справи доказами.

Суддя Іванченко М. В.

Фролов Степан Олександрович, останнє місце проживан-
ня чи мешкання. м. Кам’янське, пр. Героїв АТО буд. 15, кв. 
50 викликається у відкрите судове засідання як відповідач 
на 08.30 годину 16.05.2017 року у цивільній справі за позо-
вом Литвиненко Олександра Олеговича до Фролова Степа-
на Олександровича про визнання особи такою, що втратила 
право користування житловою площею.

Відкрите судове засідання у цивільній справі відбудеть-
ся під головуванням судді Лобарчук О. О. в приміщенні Дні-
провського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпро-
петровської області за адресою: м. Кам’янське, вул. Тритуз-
на 166, 2 поверх, кабінет № 51.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування 
оголошення в пресі відповідач Фролов Степан Олександро-
вич вважається повідомленим про час і місце розгляду спра-
ви.

У разі неявки відповідача, справу буде розглянуто за йо-
го відсутності.

Суддя О. О. Лобарчук

В провадженні судді Бердянського міськрайон-
ного суду Дністрян О. М. знаходиться цивільна спра-
ва за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Державний ощадний банк України» в особі філії До-
нецьке обласне управління AT «Ощадбанк» про стяг-
нення заборгованості: № 310/316/17 до Грузіна Олек-
сандра Олександровича.

Розгляд справи призначено на 24 травня 2017 ро-
ку на 09 год. 00 хв. в приміщенні Бердянського місь-
крайонного суду за адресою: Запорізька область,  
м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 410.

Суд викликає Грузіна Олександра Олександрови-
ча.

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

Приазовський районний суд Запорізької області викликає як 
відповідача Склярова Сергія Івановича, 16.12.1970 р.н., остан-
нє відоме місце проживання якого: Донецька область, Ново-
азовський район, м. Новоазовськ, вул. Партизанська, 28, в су-
дове засідання по цивільній справі № 325/563/17 (провадження  
№ 2/325/209/2017) за позовом AT «Ощадбанк» до Склярова С. І. 
про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке при-
значене на 23 травня 2017 року о 09.00 годині і відбудеться в 
приміщенні Приазовського районного суду Запорізької області 
за адресою: вул. Пушкіна, 5, смт Приазовське, Приазовського ра-
йону, Запорізької області.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважа-
ється повідомленим про час і місце розгляду справи і у разі неяв-
ки до суду справа може бути розглянута за відсутності відповіда-
ча на підставі наявних у ній доказів. Відповідач зобов’язаний по-
відомляти про зміну свого місця проживання (перебування), або 
місцезнаходження під час провадження справи, а також про при-
чини неявки в судове засідання. У разі неповідомлення суду про 
причини неявки вважається, що відповідач не з’явився в судове 
засідання без поважних причин.

Суддя Пантилус О. П.

Славутський міськрайонний суд Хмельницької об-
ласті (м. Славута, вул. Я. Мудрого, 48а, Хмельниць-
кої обл.) викликає на 10 годину 30 хвилин 23 трав-
ня 2017 року, резервна дата на 10 годину 30 хвилин 
30 травня 2017 року, як відповідачів Кривошия Івана 
Васильовича, Колєва Сергія Івановича, територіаль-
ний сервісний центр № 0545 Регіонального сервіс-
ного центру МВС у Вінницькій області, Трачевсько-
го Віталія Анатолійовича, Голембйовського Олексан-
дра Адольфовича, територіальний сервісний центр 
№ 0541 Регіонального сервісного центру МВС у Ві-
нницькій області, третіх осіб: Байкова Олега Воло-
димировича, 25.07.1971 року народження, територі-
альний сервісний центр № 6845 Регіонального сер-
вісного центру МВС в Хмельницькій області, Славут-
ський міськрайонний відділ ДВС Головного терито-
ріального управління юстиції Хмельницької області 
по цивільній справі № 682/2889/16-ц за позовом Гли-
би Анатолія В’ячеславовича до Кривошия Івана Ва-
сильовича, Колєва Сергія Івановича, територіально-
го сервісного центру № 0545 Регіонального сервіс-
ного центру МВС у Вінницькій області, Трачевсько-
го Віталія Анатолійовича, Голембйовського Олек-
сандра Адольфовича, територіального сервісно-
го центру № 0541 Регіонального сервісного центру 
МВС у Вінницькій області, треті особи Байков Олег 
Володимирович, територіальний сервісний центр  
№ 6845 Регіонального сервісного центру МВС в 
Хмельницькій області, Славутський міськрайонний 
відділ ДВС Головного територіального управління 
юстиції Хмельницької області, про визнання недій-
сними договорів купівлі-продажу транспортних за-
собів.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відпо-
відачів та третіх осіб, справа буде розглядатися за 
їх відсутності на підставі зібраних по справі доказів. 
При публікації оголошення про виклик до суду, від-
повідачі та треті особи вважаються повідомлені про 
час і місце розгляду справи.

Суддя Мацюк Ю. І.

Суддя Херсонського міського суду Херсонської області Хайдарова І. О. повідомляє про 
слухання цивільної справи за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» до Заінчевської Ва-
лентини Василівни, про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 
01.06.2017 року о 14-15 годині за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, каб. 807, та 
викликає до суду відповідача:

Заінчевську Валентину Василівну. У разі неявки у судове засідання відповідача, справа бу-
де розглядатися у Вашу відсутність.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в судове засідання відповідача Мурзіна Єв-
гена Вікторовича (останнє відоме місце проживання відповідача: Донецька область, м. Юж-
нокомунарівськ, вул. Ювілейна, буд. 4, кв. 59) по цивільній справі за позовом Мурзіної Олени 
Миколаївни до Мурзіна Євгена Вікторовича про розірвання шлюбу, яке відбудеться 19 трав-
ня 2017 року о 09:15 год. в приміщенні Дніпровського районного суду м. Києва за адресою  
м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 108.

У разі неявки відповідача Мурзіна Є. В. справа буде розглянута у його відсутність.
Суддя О. О. Астахова

Втрачений Судновий білет 

на земснаряд МЗ-8, 

бортовий номер КИВ-0349-К 

на ім’я Варуша Володимир 

Володимирович, вважити недійсним.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідання відповідача по 
справі № 409/451/17 за позовом ПАТ «Енергобанк» до Чубара Володимира Миколайовича про стяг-
нення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 17.05.2017 року о 14-00 год. (резервна дата на 31.05.2017 року о 
14-00 год.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідач Чубар Володимир Миколайович, останнє відоме місце реєстрації: м. Лу-
ганськ, кв. Зарічний, буд. 15, кв. 5.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності за наявними доказами.
Суддя Максименко О. Ю. 

Суддя Херсонського міського суду Херсонської області Хайдарова І. О. повідомляє 
про слухання цивільної справи за позовною заявою Єрмакова Віталія Вікторовича до 
Рубан Геннадія Анатолійовича, Рубан Вікторії Геннадіївни про усунення перешкод в ко-
ристуванні правом власності, яке відбудеться 17.05.2017 року об 11-10 годині за адре-
сою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, каб. 807, та викликає до суду відповідача: Ру-
бан Геннадія Анатолійовича, Рубан Вікторію Геннадіївну. У разі неявки у судове засі-
дання відповідача, справа буде розглядатися у Вашу відсутність.

Втрачений документ  
Свідоцтво про право плавання  

під державним прапором України  
(Судновий патент), виданий Державною 

інспекцією України з безпеки  
на морському та річковому  

транспорті № КВ 002408, що належить 
ТОВ «Імпульс» вважати недійсним.

Бориславський міський суд Львівської області ви-
кликає на судове засідання Богданова Юрія Любоми-
ровича, останнє відоме місце проживання за адре-
сою: м. Борислав, вул. Тустановецька, 114 Б, як від-
повідача у цивільній справі за позовом Богдано-
вої Мар’яни Романівни до Богданова Юрія Любоми-
ровича про розірвання шлюбу — на 16 год. 30 хв. 
19.05.2017 р. (за адресою: м. Борислав, вул. Грушев-
ського, 21). У випадку неявки Богданова Юрія Любо-
мировича справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя А. Т. Слиш

Шевченківський районний суд м. Чернівці викли-
кає Фесенка Віктора Володимировича, останнє ві-
доме місце проживання в Черкаській області, Уман-
ського району, с. Берестівець, як відповідача в судо-
ве засідання по цивільній справі за позовом Фесенко 
Ірини Леонідівни до Фесенка Віктора Володимирови-
ча про розірвання шлюбу на 09-30 годину 24 трав-
ня 2017 року за адресою: м. Чернівці, вулиця Кафе-
дральна, 4, кабінет № 13.

У разі Вашої неявки в судове засідання справу бу-
де розглянуто у Вашу відсутність.

Суддя П. І. Мамчин

Дніпровський районний суд м. Києва в зв’язку з 
розглядом цивільної справи за позовом Матус Світ-
лани Василівни до Коваленко Сергія Григоровича 
про розірвання шлюбу, викликає в судове засідан-
ня, яке відбудеться 02 червня 2017 року о 08 годи-
ні 45 хвилин в приміщенні Дніпровського районно-
го суду м. Києва (м. Київ, вул. І. Сергієнка, 3, каб.39) 
як відповідача Коваленко Сергія Григоровича, остан-
нє місце проживання за адресою: АРК, м. Сімферо-
поль, вул. Клари Цеткін, буд. 13, кв. 4.

В разі неявки в судове засідання, справа буде роз-
глянута без Вашої участі.

Суддя В. П. Катющенко

Рокитнянський районний суд Київської області 
повідомляє Бардашевського Станіслава Борисови-
ча, що цивільна справа № 2/375/305/17 за позовом 
Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» до 
Бардашевського Станіслава Борисовича про стяг-
нення заборгованості призначена до судового роз-
гляду на 11.00 годину 15.05.2017 року, за адресою: 
смт Рокитне Київської області, вул. Заводська, 11. В 
разі неявки справа буде розглянута у Вашій відсут-
ності на підставі наявних доказів.

Суддя Л. М. Нечепоренко

Суворовський районний суд м. Одеси викликає 
як відповідача Щукіна Володимира Сергійовича за 
позовом Товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «ОТП Факторинг Україна» до Щукіна Володими-
ра Сергійовича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Судове засідання відбудеться 
24.05.2017 р. о 09 год. 50 хв. у приміщенні Суворов-
ського районного суду м. Одеси за адресою: м. Оде-
са, вул. Чорноморського козацтва, 68, зала судових 
засідань №19. У разі неявки Щукіна Володимира Сер-
гійовича судове засідання буде проведене у його від-
сутність.

Суддя Н. В. Виноградова

Суддя Херсонського міського суду Херсонської 
області Хайдарова І. О. повідомляє про слухання ци-
вільної справи за позовною заявою Товариства з об-
меженою відповідальністю «Фінансова компанія 
«Європейська агенція з повернення боргів» до Білої 
Людмили Георгіївни, про стягнення заборгованості 
за кредитним договором, яке відбудеться 01.06.2017 
року о 14-20 годині за адресою: м. Херсон, вул. Мая-
ковського, 6/29, каб.807, та викликає до суду відпо-
відача: Білу Людмилу Георгіївну. У разі неявки у су-
дове засідання відповідача, справа буде розглядати-
ся у Вашу відсутність.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл.50-річчя Перемоги, 34, викликає Ленінську ра-
йонну у м. Луганську раду, як відповідача в судове 
засідання по цивільній справі № 426/4362/17 за позо-
вом Колеснік Наталії Йосипівни до Ленінської район-
ної у м. Луганську ради про визнання права власності 
в порядку спадкування за законом на спадкове май-
но, що відбудеться 17 травня 2017 року об 11-00 год. 

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської об-
ласті викликає як відповідача Ровеньківську міську раду Лу-
ганської області для участі в цивільній справі за позовною 
заявою Тімакової Тетяни Іванівни до Тімакова Валерія Во-
лодимировича, третя особа - Дев’ята Київська державна но-
таріальна контора про визнання права власності в порядку 
спадкування за законом, яке відбудеться 30 травня 2017 ро-
ку о 16:20 годині, у 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 слухання спра-
ви. У разі неявки суд розглядатиме справу без Вашої участі 
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. В. Кускова
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Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл.50-річчя Перемоги, 34, викликає 
Жога Євгена Васильовича, проживає за адресою: м. Сорокине (Красно-
дон) вул. Єрьоменко, б. 2, кв. 3 Луганської області, як відповідача в су-
дове засідання по цивільній справі № 426/382/17 за позовом Жога Юлії 
Олександрівни до Жога Євгена Васильовича про розірвання шлюбу, що 
відбудеться 17 травня 2017 року о 09-30 год.

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

Суддя В. О. Половинка

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні спеціального 
досудового розслідування

Обвинувачений Іорганський Григорій Петрович, 28.09.1981 року народження, за-
реєстрований в м. Ровеньки, вул. Нахімова, 3, Луганська область, відповідно до вимог  
ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання в порядку спеціального су-
дового провадження, яке відбудеться 17.05.2017 о 15 годині 00 хвилин в приміщенні  
Біловодського районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, смт Бі-
ловодськ, вул. Луганська, 30, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

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

Біловодський районний суд Луганської області за дорученням Білорусь-
кого суду про вручення документів та допит Гельда О. А. викликає в судове 
засідання відповідача — Гельда Олександра Анатолійовича (04.01.1982 р.н.,  
м. Ровеньки, Луганська область) у справі за позовом Гельд Ангеліни Віталіїв-
ни про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться  17 травня 2017 року о 16 годині 30 хвилин 
у приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Лу-
ганська, 30.

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

Суддя Є. О. Соболєв

Лінник Лідія Миколаївна, 04.08.1946 р.н., останнє відоме місце про-
живання якої: Донецька обл., м. Авдіївка, вул. Донецька, буд. 129, ви-
кликається до Добропільського міськрайонного суду Донецької облас-
ті, як потерпіла по кримінальній справі № 227/1628/15-к за обвинува-
ченням Ільїна Леоніда Васильовича за ч. 3 ст. 185 КК України. Судове 
засідання відбудеться 17.05.2017 року о 13.00 год. в приміщенні суду за 
адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова, 39А.

Суддя Корнєєва В. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, Донецька об-
ласть, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу № 219/308/17; № 2/219/1121/2017 за позо-
вною заявою Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Правекс-Банк» до 
Ляхович Наталі Вікторівни, про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач по справі Ляхович Наталя Вікторівна (останнє відоме суду місце реєстрації 
за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Вільямса, 24/46) викликається 17 травня 
2017 року на 10 годину 00 хвилин до суду за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб, 301, 
для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку 
неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде 
розглянута за її  відсутності.

Суддя Брежнев О. А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, 
вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом Соніна Олександра Оле-
говича до Соніної Тетяни Анатоліївни про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі Соніна Тетяна Анатоліївна (адреса: пр. Леніна, 95,  
м. Єнакієве, Донецька область) викликається на 18 травня 2017 року на  
10 год. 00 хв. до суду, кабінет № 306, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та дока-
зи. У випадку неприбуття відповідача, він повинен повідомити суд про при-
чину неявки, інакше справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя О. М. Павленко

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської області викликає як 
відповідача Рибакова Михайла Юрійовича для участі в цивільній справі за по-
зовом ПАТ «Альфа Банк» про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором. В зв’язку з вашою неявкою судове слухання перенесено на 17 травня 
2017 року на 16:00 годину, у приміщенні суду за адресою: Луганська область, 
смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

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

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

Суддя В. А. Карягіна

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської області викликає як 
відповідача Скрипнік Інну Володимирівну для участі в цивільній справі за по-
зовом ПАТ «Альфа Банк» про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором. В зв’язку з вашою неявкою судове слухання перенесено на 17 травня 
2017 року на 16:20 годину, у приміщенні суду за адресою: Луганська область, 
смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

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

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

Суддя В. А. Карягіна

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської області викликає як 
відповідача Супрун Галину Григорівну для участі в цивільній справі за позо-
вом КС «Компаньон» про стягнення заборгованості за кредитним договором. 
В зв’язку з вашою неявкою судове слухання перенесено на 17 травня 2017 
року на 15:40 годину, у приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт 
Біловодськ, вул. Луганська, 30.

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

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

Суддя В. А. Карягіна

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, Доне-
цька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовною заявою Аба-
шидзе Міхаіл до Шкаринської Ольги Миколаївни про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі 219/476/17 Шкаринська Ольга Миколаївна, 11 грудня 1981 
року народження, проживає за адресою, вказаною в позовній заяві: Донецька об-
ласть, м. Вуглегірськ, вул. Дружби, 14, кв. 32, викликається на 17 травня 2017 ро-
ку на 09 годину 45 хвилин до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу по данній справі пропонується надати свої заперечення щодо позо-
ву та докази. У випадку неприбуття відповідача, вона повинна повідомити суд про 
причину неявки, інакше справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Т. В. Давидовська

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, Донецька об-
ласть, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу № 219/9804/16-ц; № 2/219/4511/2016 за 
позовною заявою Публічного акціонерного товариства «РОДОВІД БАНК» до Карташова 
Євгена Анатолійовича, про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Карташов Євген Анатолійович (останнє відоме суду місце реє-
страції за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, вул. 22 Партз’їзду, 11/30) викликається 
17 травня 2017 року на 09 годину 40 хвилин до суду за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5,  
каб. 201, для участі в розгляді справи по суті.

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

Суддя Брежнев О. А.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу про стягнення заборгованос-
ті за позовом Кредитної спілки «Інтеграл» до:

Відповідач: Пічко Павло Леонідович, останнє місце реєстрації та проживання: 
Донецька обл., м. Горлівка, вул. Свердлова, буд. 34, кв. 32, викликається 18 травня 
2017 року о 08 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У 
випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інак-
ше справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя Кузнецов Р. В.

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської області викликає як 
відповідача Плаксіна Юрія Євгеновича для участі в цивільній справі за по-
зовом ПАТ «Альфа Банк» про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором. В зв’язку з вашою неявкою судове слухання перенесено на 17 трав-
ня 2017 року на 16:40 годину, у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

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

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

Суддя В. А. Карягіна

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської області викликає як 
відповідача Довгуна Романа Миколайовича для участі в цивільній справі за 
позовом ПАТ «Альфа Банк» про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором. В зв’язку з вашою неявкою судове слухання перенесено на 17 трав-
ня 2017 року на 17:00 годину, у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

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

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

Суддя В. А. Карягіна

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як відповідача 
Кривошеєва Андрія Юрійовича (Луганська область, м. Гірськ, вул. Мичури-
на, буд. 15) у судове засідання з розгляду цивільної справи за позовом Кри-
вошеєвої Тетяни Геннадіївни до Кривошеєва Андрія Юрійовича про стягнен-
ня аліментів на утримання повнолітньої дитини на період навчання, яке від-
будеться 17.05.2017 року о 14 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У 
разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме справу без вашої 
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Артемівський міськрайонний суду Донецької області (84500, м. Бахмут, Донецька об-
ласть, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу № 219/11785/16-ц; № 2/219/617/2017 за 
позовною заявою Воронічевої Вікторії Анатоліївни до Воронічева Артема Юрійовича про 
розірвання шлюбу.

Відповідач по справі Воронічев Артем Юрійович (останнє відоме суду місце реє-
страції за адресою: Луганська область, м. Золоте, Попаснянський район, вул. Горняць-
ка, 5) викликається 17 травня 2017 року на 09 годину 30 хвилин до суду за адресою:  
м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 201, для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку 
неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причину неявки, інакше справа бу-
де розглянута за його відсутності.

Суддя Брежнев О. А.

Артемівський міськрайонний суду Донецької області (84500, м. Бахмут, Донецька область, 
вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу № 219/11184/16-ц; № 2/219/427/2017 за позовною зая-
вою Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Сладкомедової 
Ірини Миколаївни, про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач по справі Сладкомедова Ірина Миколаївни (останнє відоме суду місце реєстрації 
за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, смт Карло-Марксове, вул. Молодьожна, 6) виклика-
ється 17 травня 2017 року на 09 годину 50 хвилин до суду за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5,  
каб. 201, для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття відповідач повинен повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута 
за її відсутності.

Суддя Брежнев О. А.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Кра-
маторськ, вул. Маяковського, 21) розглядає кримінальну справу  
№ 234/12095/16-к (провадження № 1-кп/234/97/17) за обвинувачен-
ням Коровченка Артема Вікторовича у вчиненні злочинів, передбачених  
ч. 1 ст. 258-3, ч. 4 ст. 187 КК України. Обвинувачений Коровченко Артем 
Вікторович, 22.10.1985 р.н., який проживає за адресою: Донецька об-
ласть, м. Краматорськ, вул. Леоніда Бикова, буд. 1, кв. 141, викликаєть-
ся на 18.05.2017 року о 09.30 год. до суду, каб. № 23, для участі у роз-
гляді справи по суті.

Суддя Ю. В. Фоміна

Дарницький районний суд м. Києва викликає як обвинувачену Ісламгулову Олену Во-
лодимирівну, 04.02.1960 року народження (останнє відоме місце проживання за адре-
сою: вул. Строїтельна, 18, м. Саки, АР Крим, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1  
ст. 111 КК України у судове засідання, що призначене на 18.05.2017 року о 13.00 год. 
Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або документ, що по-
свідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщення Дарницького 
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, каб. № 10  
під головуванням судді Щасної Т. В.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обвинувачено-
го в порядку спеціального судового провадження.

Овруцький районний суд Житомирської області викликає Шваба Петра Мико-
лайовича, останнє відоме місце проживання: вул. Поліська, будинок 32, с. Заріч-
чя, Овруцького району, Житомирської області як відповідача у судове засідан-
ня по цивільній справі за позовом Засядьвовк Тетяни Володимирівни до Шваба 
Петра Миколайовича про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів.

Судове засідання відбудеться 31.05.2017 року о 14 годині 30 хвилин за адре-
сою: м. Овруч, Житомирської області, вул. Гетьмана Виговського, 5, зал № 1,  
суддя Невмержицький С. С.

У разі неявки у судове засідання Шваба П. М. розгляд справи відбудеться за 
його відсутності.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Колісніченка 
Миколу Петровича, 07.08.1949 року народження, який проживає по вул. Куйбише-
ва, 15, кв. 167 в м. Симферопіль АР Крим, в підготовче судове засідання за обвину-
вальним актом у кримінальному провадженні № 42016010000000229 за ч. 1 ст. 111 
КК України на 10.00 годину 24 травня 2017 року в приміщенні суду на пр. Маяков-
ського, 5-В в м. Києві, кабінет № 7, під головуванням судді Бабайлової Л. М. Явка до 
суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт, або інший документ, що посвід-
чує особу. У разі неявки обвинуваченого в суд дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням і розгляд справи можливий за процедурою спеціального судо-
вого провадження.

Лисичанський міський суд Луганської області викликає 
як відповідача Золотар Марину Миколаївну, 02.02.1986 (ві-
доме місце реєстрації: пров. Бєлогорівський, буд. 12, м. Ли-
сичанськ Луганської області), по справі № 415/7225/17, н.п. 
2/415/611/17 за позовом Керівники Лисичанської місцевої 
прокуратури в інтересах держави в особі Управління праці 
та соціального захисту населення Лисичанської міської ра-
ди Луганської області про стягнення неправомірно отрима-
ної державної соціальної допомоги на дітей у судове засідан-
ня, що відбудеться 17 травня 2017 року о 10-30 год. в примі-
щенні суду за адресою: м. Лисичанськ Луганської обл., вул. 
Штейгерська, буд. 38, зал № 2.

До розгляду цивільної справи відповідачці пропонується 
надати суду письмові пояснення та заперечення, а також усі 
наявні докази по справі.

У разі неявки відповідача у судове засідання, справу буде 
розглянуто на підставі наданих суду документів, відповідно 
до ст. 169 ЦПК України.

Суддя Л. Б. Чернобривко

В провадженні Жовтневого районного суду  
м. Маріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь,  
пр. Металургів, 31) знаходиться справа за позовом 
Литвиненко Оксани Валеріївни до Литвиненка Андрія 
Геннадійовича про стягнення аліментів на утримання 
неповнолітньої дитини.

Відповідач Литвиненко Андрій Геннадійович, що 
зареєстрований за адресою: Запорізька області, Куй-
бишевський район, с. Вершина 1, вул. Космічна, буд. 
2, викликається для участі у розгляді справи, яка від-
будеться 17 травня 2017 року о 08.30 годині в примі-
щенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металур-
гів, 31, каб. 19, 25.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази, якими вони обґрунтову-
ються. У випадку неприбуття відповідач повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа бу-
де розглянута у його відсутності.

Суддя Скрипниченко Т. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу № 219/9805/16-ц; № 2/219/205/2017 
за позовною заявою Машковцевої Ірини Сергіївни до Маш-
ковцева Сергія Вікторовича, 3-тя особа: Кальміуська районна 
адміністрація Маріупольської міської ради, про надання до-
зволу на тимчасовий виїзд за кордон неповнолітньої дитини 
без дозволу батька.

Відповідач по справі Машковцев Сергій Вікторович 
(останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: Донецька 
область, м. Єнакієве, вул. Первомайська, 8/44) викликаєть-
ся 17 травня 2017 раку на 10 годину 10 хвилин до Артемів-
ського міськрайонного суду Донецької області за адресою: 
м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 301, для участі в розгляді спра-
ви по суті. Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач 
повинен повідомити суд про причину неявки, інакше справа 
буде розглянута за його відсутності.

Суддя Брежнев О. А.

Артемівський міськрайонний суду Донецької облас-
ті (84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу за позовною заявою Жестовської 
Галини Миколаївни до Гапонова Олександра Вікторовича, 
за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог 
на предмет спору, Жестовської Людмили Леонідівни, про 
визнан ня особи такою, що втратила право користування 
житловим приміщенням.

Відповідач по справі 219/2489/17 Гапонов Олександр Ві-
кторович, 23 травня 1965 року народження, проживає за 
адресою, вказаною в позовній заяві: Донецька область, м. 
Бахмут, вул. Глєба Слободіна (Щорса), 16, викликається на 
17 травня 2017 року на 11 годину 00 хвилин до суду для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу по даній справі пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадки неприбуття від-
повідача він повинен повідомити суд про причину неявки, 
інакше справі буде розглянута у його відсутність.

Суддя Т. В. Давидовська

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Троїцького районного суду Луганської області знахо-

диться кримінальне провадження № 433/605/17-к стосовно Грєбєнщіко-
ва Андрія Анатолійовича, 01.06.1976 року народження, обвинуваченого у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здій-
снювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, передбаченому 
ст. 297-1 КК України. Обвинувачений Грєбєнщіков А. А. зареєстрований за 
адресою: м. Луганськ, квартал Южний, буд. 1-А, кв.44.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Троїцький районний суд 
Луганської області викликає Грєбєнщікова Андрія Анатолійовича в судо-
ве засідання, яке відбудеться 18.05.2017 року о 13:30 у залі судових засі-
дань Троїцького районного суду Луганської області за адресою (смт Тро-
їцьке, вул. 1-го Травня, 5 а, Троїцького району Луганської області). Справа 
розглядається колегією суддів у складі головуючого судді Суського О. І.,  
суддів Крівоклякіної Н. В. та Певної О. С. 

Дніпровський районний суд міста Києва викликає 
Охоту Яніну Валеріївну як обвинувачену на 12 год. 00 хв. 
19.05.2017 року у справі за обвинуваченням Охоти Яні-
ни Валеріївни, 16.07.1983 року народження, у вчинен-
ні кримінального правопорушення (злочину) передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Закону України 
№ 1183-VII від 08.04.2014 «Про внесення змін до Кри-
мінального кодексу України» ) за адресою: м. Київ, вул. 
О.Кошиця, 5, каб. 102.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсутності 
обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя Курило А. В.

Шевченківський районний суд м. Киє-
ва викликає Третяка Олександра Леонідовича, 
25.01.1951 року народження, як обвинувачено-
го в судове засідання по кримінальному прова-
дженню №22015000000000405 внесеного до ЄРДР 
14.12.2015 року за обвинуваченням Третяка Олек-
сандра Леонідовича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 109 
КК України, яке призначено на 08 год. 30 хв. 29 трав-
ня 2017 року.

Здійснювати спеціальне судове провадження 
стосовно обвинуваченого Третяка Олександра Лео-
нідовича у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 109 КК України.

Суддя О. В. Мєлєшак

Дарницький районний суд м. Києва викликає обвину-
ваченого Ільїна Едуарда Миколайовича, 04.05.1968 ро-
ку народження (останнє відоме місце проживання: м. Ки-
їв, вул. Лятошинського, 8, кв. 43, та місце реєстрації: Лу-
ганська обл., м. Стаханов, вул. Юних Ленінців, 5А, кв. 94) у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5  
ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України у судове засідання, що при-
значене на 19 травня 2017 року о 12 год. 00 хв. Явка до суду 
є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або доку-
мент, що посвідчує особу.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Дарницько-
го районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севас-
топольська, 7/13.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутності обвинувачено-
го в порядку спеціального судового провадження.

Суддя П. Л. Коляденко
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ПОРА ЗВІЛЬНЯТИ! До третьої річниці арешту Олега Сенцо-
ва, Олексія Чирнія та Олександра Кольченка правозахисники 
та волонтери кампанії Let My People Go провели акцію у центрі 
Києва — на Хрещатику. За словами волонтерів, Let My People 
Go стала продовженням онлайн-кампанії #пораотпускать, яку 
підтримали відомі люди з усього світу.

Координатор Євромайдану SOS Олександра Матвійчук за-
значає, що лозунг #пораотпускать адресований Володими-
ру Путіну. Вона нагадала, що загалом в окупованому Криму 

та Росії за політичними мотивами ув’язнено щонайменше со-
рок четверо громадян України. Волонтери роздавали листівки 
із зображенням Сенцова та хештегом #пораотпускать перехо-
жим і фотографували їх з ними, аби потім розмістити фото в ін-
тернеті, а згодом створити альбом підтримки.

«Ми зберемо всі посили, які будуть марковані цим хештегом, 
і відправимо ув’язненим хлопцям. За ґратами час тече інакше, 
ніж для нас, на волі. І їм дуже важлива наша підтримка», — за-
значають організатори.

Австрія аплодувала 
музикам з Луганщини 

Олена ОСОБОВА, 
«Урядовий кур’єр»

ВДАЛЕ ТУРНЕ. Концертний тур містами Австрії, який відбувся 
в рамках святкування 25-річчя дипломатичних відносин між Укра-
їною і Республікою Австрія та з нагоди ювілею головного почес-
ного диригента оркестру, професора, композитора Курта Шмі-
да, охопив Відень, Зальцбург, Холлабрун, Лінц. Зібрані кошти ор-
кестр вирішив передати фонду Австрійського Червоного Хреста 
для допомоги нужденним. Вже третій рік поспіль цей фонд надає 
суттєву підтримку на відбудову житла і придбання продуктів хар-
чування та ліків жителям Лу-
ганської області. А Rotary club 
купує комп’ютери для шкіл об-
ласті, що розташовані непода-
лік від лінії розмежування. Те-
ма возз’єднання українських 
земель стала окремою програ-
мою виступів музик, багато з 
яких зараз є вимушеними пе-
реселенцями.

«Був неймовірний концерт 
Луганського філармонічного 
оркестру у Зальцбурзі. Овації 
зали — і кілька порожніх стіль-
ців в оркестрі. Знак, що ми че-
каємо на повернення тих, хто 
лишився в Луганську, і на возз’єднання оркестру. Порожні стіль-
ці в оркестрі як політичний і людський символ», — написав про 
незвичний момент у виступі Посол України в Австрії Олександр 
Щерба, завдяки підтримці якого, зокрема, турне стало можливим.

Загалом оркестр вдячний за можливість виступити голові 
Луганської обласної державної адміністрації — керівникові об-
ласної військово-цивільної адміністрації Юрію Гарбузу, бурго-
містрам Холлабрунна Хельмунту Вундерлі, президентам Lions 
Club та Rotary Club Hollabrunn. Завдяки цим людям відбулися 
п’ять великих концертів українсько-австрійської музики під ке-
рівництвом головного почесного диригента академічного сим-
фонічного оркестру Курта Шміда та за участі відомих солістів: 
української оперної співачки, солістки Зоряни Кушплер (мецо-
сопрано), австрійського оперного співака, соліста Клеменса 
У ітеррайнера (баритон), співаків Євгена Капітули (баритон) і 
Тетяни Діу (сопрано), солістки Ольги Бессмертної (сопрано) та 
народного артиста України Юрія Кириченка (скрипка). 
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Укргiдрометцентр

ФОТОФАКТ

Кілька порожніх 
стільців в оркестрі — 
знак, що ми чекаємо 
на повернення 
тих, хто лишився 
в Луганську, 
і на возз’єднання 
оркестру.Старшокласники просурмили самоврядний збір

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

НА ХВИЛІ ЄДНАННЯ. Упер-
ше на Черкащині провели 
свій всеукраїнський збір ліде-
ри учнівського самоврядуван-
ня загальноосвітніх навчаль-
них закладів. До Шевченково-
го краю з’їхалися старшоклас-
ники з 24 регіонів. Темою зі-
брання стало національно-па-
тріотичне виховання засобами 
краєзнавчо-пошукової роботи. 

Прийняв юних лідерів об-
ласний інститут післядиплом-

ної освіти педагогічних пра-
цівників. Черкаські старшо-
класники поділилися з ро-
весниками власним досві-
дом національно-патріотич-
ної роботи. Зокрема розпові-
ли про масштабний інтернет-
проект «Ми — патріоти Чер-
кащини», про ініціативу чор-
нобаївських школярів при-
крашати будівлі розписами 
вишиванки, про «Прапор до-
брочинності», який уже відві-
дав усі куточки області і кро-
кує країною далі, про проект, 
пов’язаний з історіями вчите-

лів — учасників АТО, та бага-
то іншого.

— Ідеї, запозичені під час 
збору, допоможуть поліпши-
ти втілення подібних проек-
тів у нашому регіоні, — ска-
зав юний лідер з Кременчука 
Тимофій Грибанов. 

Під час дводенного збору 
школярі відвідали Чигирин-
щину та Канів. На Чернечій 
горі старшокласники гуртом 
співали гімн України. 

— Очікуємо від цього збору 
єднання лідерів з усіх куточків 
країни, море позитивних емо-

цій, — зазначила координа-
тор Всеукраїнської ради стар-
шокласників Світлана Бут. —
Упевнена, що учасники збору 
повезли з собою додому бага-
то нових ідей, народжених під 
час збору цікавих ініціатив.

— Черкаський край, досвід 
наших колег справили пози-
тивне враження. Гадаю, ба-
гато з побаченого й почутого 
втілимо в повсякденну прак-
тику, — поділилася намірами 
Іванна Орехова з міста Ново-
град-Волинський, що на Жи-
томирщині. 
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Витвори тих, що повірили в себе: 
зроблено з душею

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

УСІ РІЗНІ — ВСІ РІВНІ. На 
Вінниччині відбувся XXV об-
ласний фестиваль творчос-
ті і талантів дітей та молоді з 
функціональними обмежен-
нями «Повір у себе». В ньому 
взяло участь 115 дітей віком 
від 7 років та молодь до 35 ро-
ків з районів та міст обласно-
го значення, а також вихован-
ці 5 центрів реабілітації. Орга-
нізував його обласний центр 
соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді задля розви-
тку творчих здібностей дітей 
та молоді з функціональни-
ми обмеженнями, реалізації 
їх талантів, сприяння їхній ін-
теграції в суспільство та при-
вернення уваги громадськості 
до проблем цієї категорії. 

Учасники фестивалю пред-
ставили понад 500 своїх робіт 
на виставці, що розгорнула-
ся в обласному краєзнавчому 
музеї. Це твори образотворчо-
го та декоративно-прикладно-
го мистецтва, дизайнові ком-
позиції з використанням при-

родного матеріалу, іграшки, 
в’язання та шиття одягу. У за-
ході також взяли участь моло-
ді автори літературних творів, 
а центри соціально-психоло-
гічної реабілітації дітей та мо-
лоді з функціональними обме-
женнями підготували тематич-
ні експозиції робіт під назвою 
«Всі різні — всі рівні». У період 
з 27 квітня по 10 травня цього 
року багато вінничан та гостей 
обласного центру ознайоми-
лися з виставкою та записали 
свої враження у Книзі відгуків. 
Є в ній і такі рядки: «У цієї ви-

ставки є душа. Кожна робота – 
прекрасна і неповторна, як са-
ма особистість…», «Вистав-
ка просто неймовірна. Кож-
на робота несе тепло, радість, 
щирість, сповнена любов’ю 
до своєї землі». Глядачі мали 
змогу проголосувати за учас-
ника, робота якого найбільше 
сподобалася. А 11 травня в об-
ласному українському акаде-
мічному музично-драматично-
му театрі імені М.Садовського 
переможці фестивалю отри-
мали від керівництва області 
пам’ятні відзнаки та дарунки.
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