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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 17 травня 2017 року
USD 2643.3401   EUR 2923.2698  RUB 4.6984  / AU 326241.04   AG 4419.66   PT 247680.97   PD 216225.22

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

ЧЕТВЕР, 18 ТРАВНЯ 2017 РОКУ №90 (5959)

ЦИФРА ДНЯ

Наше кіно буде гідно
представлено у Каннах

МИСТЕЦТВО. У межах цьогорічного Каннського кінофести-
валю, який розпочався вчора, буде представлено воєнну драму
«Іній», створення якої фінансували зокрема за рахунок Держкі-
но. У стрічці знялися зірки світового кіно Ванесса Параді, Ан-
джей Хира та інші. Про це на нараді з питань державної
підтримки кінематографії повідомив віце-прем’єр-міністр Павло
Розенко.

«Маємо схвальні відгуки критиків на цю роботу, зокрема таке
впливове видання, як Libération, внесло «Іній» до 20 фільмів, за-
для яких варто відвідувати кінотеатр у 2017 році, разом із но-
вими стрічками Мартіна Скорсезе, Філіпа Гарреля, Лава Діаса
та інших класиків», — заявив Павло Розенко, повідомляє прес-
служба віце-прем’єра. Він висловив переконання, що Україну
цього року буде гідно представлено на Каннському фестивалі.
«Буде зроблено й відповідну презентацію України, і презентацію
її можливостей у галузі кінематографії. 

ЦИТАТА ДНЯ

Г’ю МінГареллі:
«Українці повною
мірою заслужили
безвізовий режим 

бо виконали 
144 умови. Він

набуде чинності 
у середині 

червня».
Голова Представництва ЄС в Україні про величезну
подію в історії незалежної України

4

ВІЗИ — ГЕТЬ!
Церемонія підписання законодавчого рішення про запровадження Європейським Союзом безвізового режиму
для наших громадян увінчала багаторічну боротьбу українців за право бути вільними у виборі й правах.
Законодавчий акт, підписаний у французькому Страсбурзі президентом Європейського парламенту Антоніо
Таяні й міністром внутрішніх справ та національної безпеки Мальти Кармело Абелою (ця країна головує нині 
в Раді ЄС) у присутності глави Української держави Петра Порошенка відкриває нову, але далеко не останню
сторінку нашої євроінтеграції. Тож — уперед до Європи!

На зміну Сірєні
прийде Сюйрень 

ДАТА. Через 73 роки після примусової депортації кримські
татари змушені обстоювати своє право вільно жити 
на рідній землі
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20%
сягнуло скорочення кількості

кримінальних злочинів у столиці нашої
країни під час проведення Євробачення  

«Маємо поважати людину праці»
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр пообіцяв для 9 мільйонів пенсіонерів вищий місячний
дохід уже з 1 жовтня

Катерина МАЦЕГОРА,
«Урядовий кур’єр»

Учора в Будинку уряду гово-
рили виключно про пенсій-

ну реформу. Там уже давно
обіцяли розкрити деталі запла-

нованих нововведень. Тривалі
дискусії, урахування рекомен-
дацій міжнародних партнерів і
представників експертного се-
редовища вивели урядовців на
конкретний текст документа
тільки зараз. 

Таїну, яка висіла над проектом
пенсійної реформи, Прем’єр-мі-
ністр Володимир Гройсман зняв
за 40 хвилин. Він доволі лаконіч-
но, але ґрунтовно перерахував
головні критерії документа. Мі-
ністри схвально оцінили норми

для пенсіонерів. Їхнє ствердне
голосування дає змогу главі уря-
ду обговорити основні положен-
ня проекту закону «Про
внесення змін до деяких законів
України щодо підвищення пен-
сій» під час засідання Національ-

ної ради реформ із Президентом
і представниками коаліційних
сил. 

Наступний крок — під-
тримка пенсійних змін по-
українському в стінах
Верховної Ради. 2
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оголошення

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Громадянин Єремєєв Петро Валерійович, зареєстрований за адресою: Миколаївська обл., смт. Ольшанське, вул. 

Леніна, буд. 9, кв. 73 відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 138, 139, 140, 297-5 КПК України, у зв’язку із здійснен-
ням спеціального досудового розслідування викликається слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Мико-
лаївській області Шпаком Д.О.

Єремєєв П.В. викликається як підозрюваний на 22 травня 2017 р. о 09 год. 00 хв.,на 23 травня 2017 р. о 09 год. 
00 хв., на 24 травня 2017 р. о 09 год. 00 хв., на 25 травня 2017 р.  о 09 год. 00 хв. до вказаної посадової особи, за 
адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, б. 40, т.р. (0512) 490-502, з метою вручення йому повідомлення про підозру 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-3 КК України, для допиту як підозрюваного, по-
відомлення про завершення досудового розслідування, надання доступу до матеріалів кримінального проваджен-
ня та виконання вимог ст.ст. 290, 293 КПК України у кримінальному провадженні № 22016150000000026 за ч.1 ст. 
258-3 КК України.

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

Текст відповідних статей КПК України щодо неприбуття за викликом. 
Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови не-

можливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, 

щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, на-
явне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився 
без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення 
у розмірі:

{Абзац перший частини першої статті 139 із змінами, внесеними згідно із Законом № 314-VII від 23.05.2013}
від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора;
від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.
2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бу-

ти застосовано привід.
3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
{Частину четверту статті 139 виключено на підставі Закону № 767-VII від 23.02.2014}
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на ви-

клик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержав-
ний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціаль-
ного судового провадження.

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

Стаття 140. Привід
1. Привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу 

про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час.
2. Рішення про здійснення приводу приймається: під час досудового розслідування - слідчим суддею за клопо-

танням слідчого, прокурора або з власної ініціативи, а під час судового провадження - судом за клопотанням сторо-
ни кримінального провадження, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється проваджен-
ня, або з власної ініціативи. Рішення про здійснення приводу приймається у формі ухвали.

{Частина друга статті 140 із змінами, внесеними згідно із Законом № 314-VII від 23.05.2013}
3. Привід може бути застосований до підозрюваного, обвинуваченого або свідка. Привід свідка не може бути за-

стосований до неповнолітньої особи, вагітної жінки, інвалідів першої або другої груп, особи, яка одноосібно виховує 
дітей віком до шести років або дітей-інвалідів, а також осіб, які згідно із цим Кодексом не можуть бути допитані як 
свідки. Привід співробітника кадрового складу розвідувального органу України під час виконання ним своїх службо-
вих обов’язків здійснюється тільки в присутності офіційних представників цього органу.

Оголошення про проведення спеціалізованого аукціону з продажу скрапленого газу для потреб населення №31(204)-2 на базі 
ПрАТ «УМВБ»

25.05.2017р. о 12-00 за адресою: м.Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» відбудеться спеціалізований аукціон  
з продажу скрапленого газу для потреб населення №31(204)-2, який підлягає реалізації згідно постанови КМУ № 570 від 16.10.14р. 

Обсяги скрапленого газу та характеристики позицій запропоновані до продажу:

Поз. Продавець Видобуток 

Обсяг, що 
міститься 
в одному 
лоті, тонн

К-сть 
лотів, 

одиниць

Стартова 
ціна  

за 1 тонну 
(без ПДВ), 

грн.

Стартова  
ціна  

за 1 тон-
ну (з ПДВ), 

грн.

Cтартова 
вартість  

одного лоту, 
грн (з ПДВ)

Загальний 
обсяг, тонн

Загальна 
вартість, грн.

(з ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ  
«Укрнафта»

Гнідинцівський 
ГПЗ

25 5 6 276,34 7 531,61 188 290,25 125 941 451,25 залізницею:EXW  -  Гнідинцівський 
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги виробни-

цтва червня 2017р. Термін відвантаження 
червень 2017р.

2 ПАТ  
«Укрнафта»

Гнідинцівський 
ГПЗ

20 24 6 276,34 7 531,61 150 632,20 480 3 615 172,80 автотранспортом: EXW  -  Гнідинцівський 
ГПЗ(Інкотермс - 2010)  Обсяги виробни-

цтва червня 2017р. Термін відвантаження 
червень 2017р.

3 ПАТ  
«Укрнафта»

Качанівський 
ГПЗ

20 28 6 276,34 7 531,61 150 632,20 560 4 217 701,60 автотранспортом:EXW  -  Качанівське в-во 
Качанівського ГПЗ(Інкотермс - 2010). Об-
сяги виробництва червня 2017р. Термін 

відвантаження червень 2017р.
4 ПАТ  

«Укрнафта»
Качанівський 

ГПЗ
20 32 6 276,34 7 531,61 150 632,20 640 4 820 230,40 автотранспортом:EXW  -  Глинсько-Розб. 

в-во. Качанівського ГПЗ(Інкотермс - 2010).  
Обсяги виробництва червня 2017р. Термін 

відвантаження червень 2017р.
5 ПАТ  

«Укрнафта»
Долинський ГПЗ 20 4 6 276,34 7 531,61 150 632,20 80 602 528,80 автотранспортом:EXW  - Долинський  

ГПЗ(Інкотермс - 2010).  Обсяги виробни-
цтва червня 2017р. Термін відвантаження 

червень 2017р.

Загальний обсяг, тонн: 1 885
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 14 197 084,85

ПАТ «Укрнафта»

1)  умови поставки залізницею: Продавець передає скраплений газ виробництва Гнідинцівського ГПЗ на умовах EXW  -  Гнідинцівський 
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Оплату за перевезення скрапленого газу залізничним  транспортом здійснює покупець по окремому договору з транспорт-
ною організацією.
2) Продавець проводить відвантаження  оплачених обсягів скрапленого газу у автомобільний транспорт покупця.

Порядок подання заявок на участь в аукціоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та порядок його сплати визначено в Регламенті 
організації та проведення спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення на ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа», ознайоми-
тись з яким можна на офіційному веб-сайті біржі: www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок: до 18:00, 24.05.2017р. за адресою: м.Київ, вул. Межигірська, 1. 

Довідки за телефоном: (044) 461-54-39, кожного робочого дня з 9:00 до 18:00.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Якубович Ігор Валентинович, 11.04.1966 р.н., від-

повідно до вимог ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК Украї-
ни викликається до прокурора першого відділу про-
цесуального керівництва управління процесуального 
керівництва у кримінальних провадженнях слідчих 
Генеральної прокуратури України  Мазурка Б.Ю. за 
адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, кабінет 1407 
(тел. 044-200-72-75) для проведення 18 травня 2017 
року о 10.30 год. процесуальних дій у кримінальному 
провадженні № 42015000000000362 за ч. 5 ст. 191, ч. 
2 ст. 366 КК України.

Вінницький міський суд (адреса суду: 21100, Ві-
нницька обл., м. Вінниця, вул. Грушевського, 17) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться:

22.05.2017 о 09:25 до Трофiмов Максим Юрiйович 
(останнє відоме місце реєстрації: 21000, Вiнницька 
обл., м. Вiнниця, вул. К. Маркса, буд.20, кв.42) спра-
ва № 127/5343/17, суддя Ан О. В.

22.05.2017 о 09:10 до Якимишин Олександр Ана-
толійович (останнє відоме місце реєстрації: 21001, 
Вінницька обл., м. Вінниця, Хмельницьке Шосе) 
справа № 127/7478/17, суддя Ан О. В.

23.05.2017 об 11:00 до Врадій Віталій Анатолійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 21029, Вінниць-
ка обл., м. Вінниця, вул. Квятека, буд. 38) справа  
№ 127/7710/17, суддя Ан О. В.

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

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Гаврилов Ігор Олексійович, 16.10.1969 р.н., від-

повідно до вимог ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК Украї-
ни викликається до прокурора першого відділу про-
цесуального керівництва управління процесуального 
керівництва у кримінальних провадженнях слідчих 
Генеральної прокуратури України  Мазурка Б.Ю. за 
адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, кабінет 1407 
(тел. 044-200-72-75) для проведення 18 травня 2017 
року о 10.30 год. процесуальних дій у кримінальному 
провадженні № 42015000000000362 за ч. 5 ст. 191, ч. 
2 ст. 366 КК України.

Товарна біржа «Українська енергетична біржа» проводить спеціалізований аукціон № 
31(204)-1 з продажу скрапленого газу для потреб населення. 

Аукціон відбудеться 25 травня 2017 року о 14:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55.
АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ СПБТ (ДСТУ 4047-2001) загальним обсягом 1 882,000 т, ресурс червня 
2017 р. Виробництво Тимофіївської УПВВ філії ГПУ «Полтавагазвидобування»: Позиція № 1: 42 лоти, обсяг 1 лоту – 21 т, заг.обсяг 
– 882 т, транспортування автотранспортом. Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання мар-
ки СПБТ(відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва Юліївського ЦВНГК ГПУ «Шебелинкагазвидобування»: Позиція № 2: 40 
лотів, обсяг 1 лоту – 25 т, заг.обсяг – 1000 т, транспортування залізницею. Стартова ціна за 1 тонну – 7 531,61 грн. в т.ч. ПДВ. За ре-
зультатами аукціону переможці і продавець укладають двосторонні договори купівлі-продажу. Постачання  скрапленого газу  здій-
снюється у червні 2017 року на умовах EXW франко-завод. Покупець самостійно забезпечує та оплачує послуги по наливу та  тран-
спортуванню скрапленого газу. Покупці для участі в аукціоні сплачують гарантійний внесок в розмірі 5 % вартості заявленого обсягу 
закупівлі на один з рахунків біржі, подають на біржу: 1) заявку на участь в аукціоні; 2) завірену банком копію платіжного доручення, 
що підтверджує сплату гарантійного внеску; 3) документ, що посвідчує уповноважену особу покупця та його повноваження. Прийом 
документів проводиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44 А, оф. 8 та закінчується 24 травня 2017 року о 18.00 год. Рахунки бір-
жі: 1) № 26006500211904 в ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819; 2) № 26001010105760 в ПАТ «Вернум 
Банк», МФО 380689, код ЄДРПОУ 37027819. Для участі в аукціоні покупці повинні укласти з біржею договори про надання послуг та 
надати відповідні документи, згідно Регламенту організації та проведення спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для 
потреб населення. Додаткову інформацію можна отримати за місцезнаходженням ТБ «Українська енергетична біржа»: м. Київ, вул. 
Хрещатик, 44А, оф. 8 тел. +38 (044) 591-11-77, 234-79-90. е-mail: auction@ueex.com.ua, та на сайті www.ueex.com.ua. Режим роботи 
біржі: з 09.00 до 18.00 год., крім святкових та вихідних днів.

Оголошення 
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»: 

ПП «ЕКСПЕРТНЕ АГЕНТСТВО»
Номер лота: № Q81626b6250
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами АТ «Дельта Банк» та АТ «Златобанк» 
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) 
/електронного аукціону: 01 червня 2017 р.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону по кож-
ному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/12599
ТБ «ІННЕКС»

Номер лота: № Q82026b6265-Q82026b6434
Короткий опис активів (майна) в лоті: Основні засоби.
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) 
/електронного аукціону: 01 червня 2017 р.

Час проведення відкритих торгів (аукціону)  
/електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону  
по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/12594

Повідомлення ТОВ «ТриМоб»

Повідомляємо, що ТОВ «ТриМоб»:

З 25.05.2017 вносить зміни до тарифного 

плану «green» для абонентів  

неконтрактної форми обcлуговування. 

Із детальною інформацією про внесені 

зміни можна ознайомитись в  місцях про-

дажу послуг ТОВ «ТриМоб» або на сай-

ті www.3mob.ua. Отримати інформацію 

можна також за телефоном Контакт-цен-

тру 0-800-50-11-88.

Дворічанський районний суд Харківської обл. 
(адреса суду: 62700, Харківська обл., м. Дворіч-
на, вул. Осеніна, 1) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення забор-
гованості, у судове засідання, яке відбудеться:

22.05.2017 о 08:30 до Яременко Сергій Ми-
колайович (останнє відоме місце реєстрації: 
62743, Харківська обл., Дворічанський р-н, с. 
Токарівка, вул. Молодіжна, буд. 7) справа № 
618/65/17, суддя Гніздилов Ю. М.

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.

Сватівський районий суд Луганської 
області, розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя 
Перемоги, 34, викликає Бартошик Анато-
лія Павловича, Бартошик Надію Олексан-
дрівну, як відповідачів в судове засідання 
по цивільній справі № 426/17269/16-ц за 
позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «Правекс-Банк» 
до Бартошик Анатолія Павловича, Барто-
шик Надії Олександрівни про стягнення 
заборгованості, що відбудеться 30 травня 
2017 року о 14.30 год.

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

Суддя В.О. Половинка

Ухвалою Біловодського районного суду Луган-
ської області від 03.05.2017 року прийнято до про-
вадження обвинувальний акт, внесений до Єдино-
го державного реєстру досудових розслідувань за 
№ 12014130430000240 відносно Сергеєнкової Іри-
ни Анатоліївни у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

До суду як обвинувачена викликається Сергеєн-
кова Ірина Анатоліївна у підготовче судове засідан-
ня, яке призначене на 16 годину 00 хвилин 29 трав-
ня 2017 року та відбудеться у приміщенні суду за 
адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. 
Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення обвинуваче-
на вважається повідомленою про дату, час та міс-
це слухання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК Укра-
їни.

Суддя Є.О. Соболєв

Старобільський районий суд Луганської об-
ласті викликає Доценко Віктора Юрійовича, 
який зареєстрований за адресою: м. Луганськ, 
кв. Якіра, 6, кв. 70, як відповідача у судове засі-
дання по цивільній справі № 2/431/1633/17, про-
вадження № 2/431/676/17 р. за позовом Шев-
цової В.Ф. до Доценко В.Ю. про надання дозво-
лу дитині на тимчасові неодноразові поїздки за 
межі держави Україна разом із матір’ю, без зго-
ди та супроводу батька, що відбудеться 25 трав-
ня 2017 року о 09 годині 00 хв. в приміщенні 
суду за адресою: Луганська область, м. Старо-
більськ, вул. Миру, 38.

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

Суддя Олійник С.В.

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-

ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходить-
ся кримінальне провадження № 42016221320000111 (номер спра-
ви 1-кп/243/237/2017) за обвинуваченням Толстих Ігоря Євгеновича, у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 
КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Кузне-
цов Р.В. викликає обвинуваченого Толстих Ігоря Євгеновича, який за-
реєстрований за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Сво-
боди, будинок № 13, квартира № 3, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 25 травня 2017 року о 09 годині 00 хвилин, у залі судово-
го засідання № 04.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у ви-
гляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, 
суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вжи-
ває заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має пра-
во постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про 
накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому 
главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове прова-
дження.

Суддя Р.В. Кузнецов

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-

ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходить-
ся кримінальне провадження № 42016221320000106 (номер справи 
1-кп/243/241/2017) за обвинуваченням Бірюкова Сергія Леонідовича, у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 
КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Кузне-
цов Р.В. викликає обвинуваченого Бірюкова Сергія Леонідовича, який 
зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Сє-
ченова, будинок № 96, квартира № 52, у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 25 травня 2017 року о 09 годині 00 хвилин у залі судо-
вого засідання № 04.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у ви-
гляді тримання під вартою не прибув за викликом у судове засідання, 
суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вжи-
ває заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має пра-
во постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про на-
кладення на нього грошового стягнення в порядку передбаченому гла-
вами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове проваджен-
ня.

Суддя Р.В. Кузнецов

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, м. Дружківка, вул. Ен-
гельса, 45) розглядає цивільну справу № 2/229/902/2017 за позовом Пань-
кової Тетяни Іванівни до Панькова Віталія Володимировича про розірвання 
шлюбу. Відповідач у справі Паньков Віталій Володимирович, 12 вересня 1959 
року народження (останнє місце проживання: м, Дружківка, Донецька обл., 
вул. Солідарності, 55-20), викликається на 19 травня 2017 р. на 09.30 годи-
ну до суду, зал  судового засідання № 1 для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та дока-
зи. В разі неявки відповідача справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя А.Л. Гонтар
Малинський районний суд Житомирської обл. (адреса суду: 11603, Житомир-

ська обл., м. Малин, пл.Соборна, 6а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

22.05.2017 о 09:00 до Шевченко Ганна Вікторівна (останнє відоме місце реє-
страції: 11602, Житомирська обл., м. Малин, вул. Героїв Малинського Підпілля 
буд. 8, кв. 2) справа № 283/603/17, суддя Міхненко С. Д.

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

З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважається належ-
ним чином повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Громадянин КИЗ’ЮРОВ Михайло Олександрович, зареєстрова-

ний за адресою: м. Миколаїв, вул. Г. Карпенка, 12-б, кв. 24, відпо-
відно до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 138, 139, 140, 297-5 КПК Украї-
ни, у зв’язку із здійсненням спеціального досудового розслідуван-
ня викликається слідчим слідчого відділу Управління СБ України в 
Миколаївській області Станковим С.П.

Киз’юров М.О. викликається як підозрюваний на 22 трав-
ня 2017 р. о 09 год. 00 хв.,  на 23 травня 2017 р. о 09 год. 00 
хв., на 24 травня 2017 р. о 09 год. 00 хв., 25 травня 2017 р. о  
09 год. 00 хв. до вказаної посадової особи, за адресою: м. Миколаїв, 
вул. Спаська, б. 40,т.р. (0512) 490-531, з метою вручення йому пові-
домлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч.1 ст.258-3 КК України, для допиту як підозрюваного, 
повідомлення про завершення досудового розслідування, надан-
ня доступу до матеріалів кримінального провадження та виконання 
вимог ст.ст. 290, 293 КПК України у кримінальному провадженні № 
22015150000000069 за ч.1   ст.258-3 КК України.

Киз’юрову М.О. нагадується про обов’язок заздалегідь повідо-
мити слідчого за телефонами 0512 49-05-02, 0512 49-04-06, 0512 
37-43-95 чи іншим шляхом про неможливість з’явлення.

Текст відповідних статей КПК України щодо неприбуття за ви-
кликом.   

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або су-

дового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихій-

ні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого ча-

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

зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимча-
сово залишити цей заклад;

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

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

особи на виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, ци-

вільний відповідач, представник юридичної особи, щодо якої здій-
снюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом 
порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання 
ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шля-
хом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про при-
чини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення 
у розмірі:

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

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

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

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

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відпові-
дальність, встановлену законом.

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

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий 
виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної 
причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та ого-
лошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є під-
ставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи 
спеціального судового провадження.

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

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

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

2. Рішення про здійснення приводу приймається: під час досу-
дового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, 
прокурора або з власної ініціативи, а під час судового провадження 
- судом за клопотанням сторони кримінального провадження, по-
терпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється 
провадження, або з власної ініціативи. Рішення про здійснення при-
воду приймається у формі ухвали.

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

3. Привід може бути застосований до підозрюваного, обвинува-
ченого або свідка. Привід свідка не може бути застосований до не-
повнолітньої особи, вагітної жінки, інвалідів першої або другої груп, 
особи, яка одноосібно виховує дітей віком до шести років або ді-
тей-інвалідів, а також осіб, які згідно із цим Кодексом не можуть бу-
ти допитані як свідки. Привід співробітника кадрового складу роз-
відувального органу України під час виконання ним своїх службо-
вих обов’язків здійснюється тільки в присутності офіційних пред-
ставників цього органу.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
 Громадянин ЛАБЕНКО Владислав Леонідович, зареєстрова-

ний за адресою: м. Миколаїв,   вул. Крилова, буд. 38/1, кв. 93 
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 138, 139, 140, 297-5 
КПК України, у зв’язку із здійсненням спеціального досудового 
розслідування викликається слідчим слідчого відділу Управлін-
ня СБ України в Миколаївській області Шпаком Д.О.

Лабенко В.Л. викликається як підозрюваний на 22 травня 
2017 р. о 09 год. 00 хв.,  на 23 травня 2017 р. о 09 год. 00 хв., на 
24 травня 2017 р. о 09 год. 00 хв., на 25 травня 2017 р.о 09 год. 
00 хв. до вказаної посадової особи, за адресою: м. Миколаїв, 
вул. Спаська, б. 40, т.р. (0512) 490-502, з метою вручення йому 
повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч.1 ст.258-3 КК України, для допиту як під-
озрюваного, повідомлення про завершення досудового розслі-
дування, надання доступу до матеріалів кримінального прова-
дження та виконання вимог ст.ст. 290, 293 КПК України у кри-
мінальному провадженні № 22014150000000093 за ч.1 ст.258-
3 КК України.

Лабенко В.Л. нагадується про обов’язок заздалегідь повідо-
мити слідчого за телефонами 0512 49-05-02, 0512 49-04-06, 
0512 37-43-95 чи іншим шляхом про неможливість з’явлення.

Текст відповідних статей КПК України щодо неприбуття за 
викликом.

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

ня;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або 

судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, сти-

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

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

у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості 
тимчасово залишити цей заклад;

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

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

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

цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо якої 
здійснюється провадження, який був у встановленому цим Ко-
дексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження 
отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її зміс-
том іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не по-
відомив про причини свого неприбуття, на нього накладається 
грошове стягнення у розмірі:

{Абзац перший частини першої статті 139 із змінами, внесени-
ми згідно із Законом № 314-VII від 23.05.2013}

від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати - у випад-
ку неприбуття на виклик слідчого, прокурора;

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

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

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відпо-
відальність, встановлену законом.

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

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судо-
вий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без по-
важної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваче-
ним та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний 
розшук є підставою для здійснення спеціального досудового 
розслідування чи спеціального судового провадження.

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

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

якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здій-
снення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час.

2. Рішення про здійснення приводу приймається: під час до-
судового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слід-
чого, прокурора або з власної ініціативи, а під час судового про-
вадження - судом за клопотанням сторони кримінального про-
вадження, потерпілого, представника юридичної особи, щодо 
якої здійснюється провадження, або з власної ініціативи. Рішен-
ня про здійснення приводу приймається у формі ухвали.

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

3. Привід може бути застосований до підозрюваного, обвину-
ваченого або свідка. Привід свідка не може бути застосований 
до неповнолітньої особи, вагітної жінки, інвалідів першої або 
другої груп, особи, яка одноосібно виховує дітей віком до шес-
ти років або дітей-інвалідів, а також осіб, які згідно із цим Ко-
дексом не можуть бути допитані як свідки. Привід співробітни-
ка кадрового складу розвідувального органу України під час ви-
конання ним своїх службових обов’язків здійснюється тільки в 
присутності офіційних представників цього органу.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинувачену Соколову Ірину Олександрівну 
для розгляду кримінального провадження з дозво-
лом на здійснення спеціального судового проваджен-
ня, внесеного до ЄРДР за № 42016000000004015 від-
носно Соколової Ірини Олександрівни, обвинуваче-
ної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України та повідомляє, що підготовче судове за-
сідання відбудеться 22.05.2017 р. об 11 год. 20 хв. 
в приміщенні Святошинського районного суду міста 
Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зала 
судових засідань № 5.

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.

Суддя Бандура І.С.

Бершадський районний суд Вінницької обл. (адреса суду: 24400, Вінницька 
обл., м. Бершадь, вул.Шевченка,4) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ При-
ватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

 18.05.2017 об 11:00 до Куций Вадим Миколайович (останнє відоме місце реє-
страції: 24400, Вінницька обл., м. Бершадь, вул.Будкевича, буд.25-А, кв. 27) спра-
ва № 126/554/17, суддя Гуцол В. І.

 24.05.2017 о 09:30 до Болеско Зіта Іванівна (останнє відоме місце реє-
страції: 24400, Вінницька обл., м. Бершадь, пров. Будьонного, буд. 5) справа  
№ 126/521/17, суддя Губко В. І

 24.05.2017 о 09:00 до Юревич Володимир Володимирович (останнє відоме 
місце реєстрації: 24422, Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Маньківка, вул. Пер-
шотравнева буд. 63) справа № 126/509/17, суддя Губко В. І.

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

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

ТОВ «Сучасний дім І» інформує про зміну тарифу на утримання 
будинку та прибудинкової території за наступними адресами:

№
п/п Район Організація,  

яка обслуговує Назва вулиці, проспекту Номер 
будинку

Розрахований 
тариф, грн  

за 1кв.м  
загальної 
площі за  
місяць  
(з ПДВ)

1 Оболонськний ТОВ «Сучасний дім 1» Вул.Тимошенко Маршала, 21. К2 5,71
2 Оболонський ТОВ «Сучасний дім 1» Вул.Тимошенко Маршала, 21. К3 5,79
3 Оболонський ТОВ «Сучасний дім 1» Вул.Тимошенко Маршала, 21. К4 5,83
4 Оболонський ТОВ «Сучасний дім 1» Вул.Тимошенко Маршала, 21. К5 5,81
5 Оболонський ТОВ «Сучасний дім 1» Вул.Тимошенко Маршала, 21. К6 5,77
6 Оболонський ТОВ «Сучасний дім 1» Вул.Тимошенко Маршала, 21. К7 5,83
7 Оболонський ТОВ «Сучасний дім 1» Вул.Тимошенко Маршала, 21. К8 5,83
8 Оболонський ТОВ «Сучасний дім 1» Вул.Тпмошенко Маршала, 21. К9 5,81
9 Оболонський ТОВ «Сучасний дім 1» Вул. Макіївська 10А 6,73
10 Голосіївський ТОВ «Сучасний дім 1» Просп. Голосіївський 68 5,68
11 Солом’янський 1ОВ «Сучасний дім 1» Вул. Волинська 9А 5,86
12 Шевченківський ТОВ «Сучасний дім 1» Вул. Вавілових 15А 5,78

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (адреса суду: 84511, Донецька обл., м. Арте-
мівськ, вул. Артема 5) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення забор-
гованості, у судове засідання, яке відбудеться:

 21.06.2017 о 16:30 до Водяницька Маргарита Сергіївна (останнє відоме місце реєстрації: 
84522, Донецька обл., м. Сіверськ, вул. Ювілейна, буд. 8а, кв. 25) справа № 219/2939/17, суд-
дя Харченко О. П.

 24.05.2017 о 10:45 до Мельников Віктор Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 84500, 
Донецька обл., м. Бахмут, вул. Петровського, буд.135, кв. 27) справа № 219/1595/17, суддя Ду-
бовик Р. Є.

 19.05.2017 об 11:00 до Яровий Богдан Вікторович (останнє відоме місце реєстрації: 84501, 
Донецька обл., м. Бахмут, вул. 60 років утвор. СРСР, буд. 27, кв. 55) справа № 219/2579/17, суд-
дя Чопик О. П.

 24.05.2017 о 08:00 до Фесенко Рита Анатоліївна (останнє відоме місце реєстрації: 84523, Доне-
цька обл., Бахмутський р-н, м. Сіверськ, вул. Коцюбинського, буд. 14, кв. 2) справа № 219/3372/17, 
суддя Полтавець Н. З.

 26.05.2017 о 09:10 до Крайнюк Олександр Володимирович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 84552, Донецька обл., м. Часів Яр, вул. Жовтнева, буд. 11, кв. 14) справа № 219/2582/17, суд-
дя Мединцева Н. М.

 26.05.2017 о 08:10 до Кравченко Віталій Володимирович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 84545, Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Соледар, вул. Загиблих героїв, буд. 51) справа  
№ 219/2405/17, суддя Полтавець Н. З.

 26.05.2017 о 08:20 до Головченко Галина Вікторівна (останнє відоме місце реєстрації: 84507, 
Донецька обл., Артемівський р-н, м. Соледар, вул. Жовтнева, буд. 94) справа № 219/2524/17, суд-
дя Полтавець Н. З.

 26.05.2017 о 08:50 до Бураков Валентин Наумович (останнє відоме місце реєстрації: 84500, 
Донецька обл., м. Бахмут, вул. Комсомольська, буд. 1, кв. 3) справа № 219/3062/17, суддя Пол-
тавець Н. З.

 26.05.2017 о 09:15 до Севостьянова Людмила Сергіївна (останнє відоме місце реєстрації: 
84522, Донецька обл., м. Сіверськ, пров. Заводський, буд. 6, кв. 5) справа № 219/2051/17, суд-
дя Мединцева Н. М.

 26.05.2017 о 09:25 до Юркіна Олена Аврамівна (останнє відоме місце реєстрації: 84551, До-
нецька обл., м. Часів Яр, вул. Менжинського, буд. 3, кв. 17) справа № 219/2115/17, суддя Медин-
цева Н. М.

 26.05.2017 о 09:00 до Клюєв Леонід Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 84500, 
Донецька обл., м. Бахмут, вул. Чайковського, буд. 11, кв. 8) справа № 219/2265/17, суддя Ме-
динцева Н. М.

 26.05.2017 о 08:30 до Мачуженко Віталій Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 
84500, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Ювілейна, буд. 69, кв. 1) справа № 219/3047/17, суд-
дя Полтавець Н. З.

 26.05.2017 о 09:10 до Воропаєв Антон Вікторович (останнє відоме місце реєстрації: 84501, 
Донецька обл., м. Бахмут, вул. Ювілейна, буд. 113, кв. 28) справа № 219/3107/17, суддя Полта-
вець Н. З.

 30.05.2017 о 09:15 до Данільченко Олександр Олександрович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 84500, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Чайковського, буд. 23, кв. 68) справа № 219/2601/17, 
суддя Фролова Н. М.

 30.05.2017 о 10:30 до Путній Євгеній Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 84513, 
Донецька обл., Бахмутський р-н, смт Красна Гора, вул. Ілліча, буд. 28) справа № 219/731/17, суд-
дя Павленко О. М.

 30.05.2017 о 09:30 до Шаульська Олена Валеріївна (останнє відоме місце реєстрації: 84501, 
Донецька обл., м.Бахмут, пров. Чайковського, буд. 1, кв. 4) справа № 219/2437/17, суддя Фро-
лова Н. М.

 30.05.2017 о 12:20 до Ковган Віта Олександрівна (останнє відоме місце реєстрації: 84518, До-
нецька обл., Бахмутський р-н, с. Привілля, вул. Гагаріна, буд. 22) справа № 219/601/17, суддя Пав-
ленко О. М.

 30.05.2017 о 08:15 до Шишкін Антон Сергійович (останнє відоме місце реєстрації: 84522, До-
нецька обл., м. Сіверськ, вул. Робітнича, буд. 33) справа № 219/3349/17, суддя Фролова Н. М.

 31.05.2017 о 13:30 до Смірнов Юрій Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 84522, 
Донецька обл., Артемівський р-н, м. Сіверськ, вул. Бахмутська, буд. 4) справа № 219/1565/17, суд-
дя Павленко О. М.

 02.06.2017 о 08:20 до Шистко Віталій Ігорович (останнє відоме місце реєстрації: 84507, Доне-
цька обл., м. Артемівськ, вул. Гагаріна, буд. 1, кв. 16) справа № 219/2528/17, суддя Радченко Л. А.

15.06.2017 о 08:40 до Захар’їн Ілля Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 84501, До-
нецька обл., м.Бахмут, пров. Індустріальний, буд. 11) справа № 219/3392/17, суддя Радченко Л. А.

 15.06.2017 о 09:00 до Бабіч Володимир Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 84523, 
Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Сіверськ, вул. Донецька, буд. 66) справа № 219/3749/17, суд-
дя Радченко Л. А.

 15.06.2017 о 09:30 до Кириченко Ольга Валеріївна (останнє відоме місце реєстрації: 84501, До-
нецька обл., м.Бахмут, вул. Ювілейна, буд. 48, кв. 84) справа № 219/2439/17, суддя Харченко О. П.

 15.06.2017 о 08:50 до Коцюруба Ірина Григорівна (останнє відоме місце реєстрації: 84500, 
Донецька обл., м. Бахмут, вул. Радянська, буд. 25, кв. 22) справа № 219/3627/17, суддя Радчен-
ко Л. А.

 21.06.2017 о 16:00 до Прилепська Наталя Володимирівна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 84511, Донецька обл., Артемівська міська рада, м. Соледар, вул. Радянська, буд. 37) справа  
№ 219/2428/17, суддя Харченко О. П.

 22.06.2017 о 14:20 до Шарига Сергій Вікторович (останнє відоме місце реєстрації: 84500, До-
нецька обл., м. Бахмут, вул. Артема, буд. 166) справа № 219/2828/17, суддя Харченко О. П.

 22.06.2017 о 14:00 до Левкович Віталій Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 
84505, Донецька обл., м. Бахмут, пр. 3й Танкістів, буд. 41) справа № 219/2782/17, суддя Харчен-
ко О. П.

 29.06.2017 о 09:10 до Іванова Аліна Віталіївна (останнє відоме місце реєстрації: 84500, Доне-
цька обл., м. Бахмут, вул. Артема, буд. 110) справа № 219/2686/17, суддя Харченко О. П.

 30.06.2017 о 09:10 до Скляренко Любов Михайлівна (останнє відоме місце реєстрації: 84500, 
Донецька обл., м. Бахмут, вул. Берегова, буд. 2, кв. 2) справа № 219/2512/17, суддя Харченко О. П.

 30.06.2017 о 09:30 до Барановський Олег Іванович (останнє відоме місце реєстрації: 84501, 
Донецька обл., м. Бахмут, вул. Пирогова, буд. 5) справа № 219/2341/17, суддя Харченко О. П.

 30.06.2017 о 09:00 до Сотник Олег Віталійович (останнє відоме місце реєстрації: 84500, До-
нецька обл., м. Артемівськ, вул. Радянська, буд. 36, кв. 56) справа № 219/2542/17, суддя Харчен-
ко О. П.

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

 З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважається належним чином повідо-
мленим про час, день та місце проведення судового засідання.
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Телефони  від ділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Тиврівський районний суд викликає в судове засідання як відповідачку Тюфа-
нову Галину, останнє відоме місце проживання: м. Гнівань, вул. Терешкової, 23/69, 
по справі № 145/1928/16-ц за позовом Ховхалюка Олександра Ігоровича, яке від-
будеться 01.06.2017 р. о 09.30 год. в приміщенні Тиврівського районного суду Ві-
нницької області за адресою: вул. Шевченка, 3, смт Тиврів, Тиврівського району, 
Вінницької області, 23300.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.
У разі неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки, 

інакше справу буде розглянуто у її відсутності, на підставі наявних у справі доказів.
Суддя А. Г. Мазурчак

Бормотова Людмила Миколаївна, 19.09.1993 року народження, останнє 
відоме місце проживання: Україна, Вінницька область, Піщанський район,  
с. Студена, вул. Жданова, 91, викликається до Тростянецького районного су-
ду Вінницької області як відповідачка по цивільній справі за позовом Бой-
ченко Олени Сергіївни в інтересах підопічних Бормотової Вікторії Ігорівни, 
Бормотової Ірини Ігорівни до Бормотової Людмили Миколаївни про стягнен-
ня аліментів. Судове засідання відбудеться 23 травня 2017 року о 09.00 год.  
в приміщенні суду за адресою: Вінницька область, Тростянецький район,  
смт Тростянець, вул. Соборна, 21. У разі неявки відповідачки до суду справу 
буде вирішено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Волошин І.А.

Центральний районний суд м. Миколаєва, який знаходиться за адресою: 54020,  
м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 викликає Соколова Ігора Валентиновича, як від-
повідача по цивільній справі № 490/5219/16-ц за позовом Анісімової Світлани Петрів-
ни до Соколова Ігора Валентиновича, Варламова Володимира Володимировича, Гринь-
ків Наталії Михайлівни про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 02.06.2017 року о 10.30 годині.

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

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

Суддя О. В. Мамаєва

Апеляційний суд Миколаївської області викликає 
в судове засідання на 09.00 год. 25 травня 2017 ро-
ку за адресою: м. Миколаїв, вул. Садова, 2-а як від-
повідача Левандовського Олександра Анатолійовича 
у цивільній справі за позовом заступника керівника 
Миколаївської місцевої прокуратури № 1 Миколаїв-
ської області в інтересах держави в особі Березан-
ської райдержадміністрації Миколаївської області до 
Коблівської сільради, Левандовського Олександра 
Анатолійовича про визнання незаконним рішень, ви-
знання недійсними державного акта і свідоцтва про 
право власності та витребування земельної ділянки.

У разі неявки відповідача, справа буде розглянута 
за його відсутності.

Суддя О. О. Данилова

Оболонський районний суд м. Києва викликає обви-
нуваченого Острикова Олександра Леонтійовича, що об-
винувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3  
ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК 
України у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
24 травня 2017 року о 14.15 годині, в приміщенні  Обо-
лонського районного суду м. Києва, за адресою: м. Київ, 
вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, 
свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбаче-
ні статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбут-
тя обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК Украї-
ни, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, 
потерпілого статтею 325 КПК України, цивільного пози-
вача, цивільного відповідача та їх представників — стат-
тею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і 
експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької 
області повідомляє як відповідачів Стоянову Наталю 
Іванівну та Стоянова Сергія Михайловича, останнє ві-
доме місце проживання яких: Запорізька область,  
м. Мелітополь, вул. Університецька (Свердлова), буд. 
35, кв. 28, про те, що 23 травня 2017 року о 09.00 го-
дин в приміщенні Мелітопольського міськрайонного 
суду Запорізької області за адресою: м. Мелітополь, 
вул. Шмідта, 11, буде слухатися цивільна справа за 
позовом Публічного акціонерного товариства «ОТП 
банк» до Стоянової Наталі Іванівни, Стоянова Сергія 
Михайловича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

З опублікуванням оголошення про виклик, відпо-
відачі по даній справі Стоянова Наталя Іванівна, Сто-
янов Сергій Михайлович вважаються повідомленими 
про час та місце розгляду справи і у випадку їх неяв-
ки справа підлягає розгляду за їх відсутності.

Суддя І. В. Урупа

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає у 
судове засідання Старченко Оксану Володимирівну 
як відповідачку у цивільній справі № 712/4545/17-ц 
за позовом Пащука Олександра Миколайовича до 
Старченко Оксани Володимирівни, про визнання 
особи такою, що втратила право користування жи-
лим приміщенням та зняття з реєстраційного обліку.

Судове засідання відбудеться 23 травня 2017 року 
о 12 год. 00 хв. у приміщенні Соснівського районно-
го суду м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, вул. Гого-
ля, 316, другий поверх, зал судових засідань № 219 
(суддя Пересунько Я. В.).

Ваша явка в судове засідання обов’язкова. У разі 
неявки справа буде розглядатися без участі відпові-
дача за наявними у справі доказами.

В провадженні Роменського міськрайонного суду Сум-
ської області перебуває цивільна справа № 585/1030/17, про-
вадження № 2/585/430/17 за позовом Феденко Ріти Василів-
ни до Дубровської Тамари Володимирівни, Дубровського Га-
ріка Георгійовича, про визнання осіб такими, що втратили 
право користування жилим приміщенням.

Роменський міськрайонний суд відповідно до ст. 74 ч. 9 
ЦПК України викликає до суду Дубровську Тамару Володи-
мирівну, 1959 року народження, зареєстровану в с. Гуди-
ми, вул. Зацарянська, 10, Роменського району, Сумської об-
ласті, як відповідачку по справі на 23 травня 2017 року на  
15 год. 00 хв.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Роменського 
міськрайонного суду Сумської області в м. Ромни по вул. Со-
борній, 12 каб. № 1. Головуючий суддя Яковець О. Ф. (р. т. 
05448-2-17-70).

У разі неявки відповідачки Дубровської Т. В. в дане судо-
ве засідання справа буде розглядатися в її відсутності на під-
ставі наявних в справі доказів.

Суддя О. Ф. Яковець

В провадженні Роменського міськрайонного суду Сум-
ської області перебуває цивільна справа № 585/1030/17, про-
вадження № 2/585/430/17 за позовом Феденко Ріти Василів-
ни до Дубровської Тамари Володимирівни, Дубровського Га-
ріка Георгійовича, про визнання осіб такими, що втратили 
право користування жилим приміщенням.

Роменський міськрайонний суд відповідно до ст. 74 ч. 9 
ЦПК України викликає до суду Дубровського Гаріка Георгі-
йовича, 1987 року народження, зареєстрованого в с. Гуди-
ми, вул. Зацарянська, 10, Роменського району, Сумської об-
ласті, як відповідача по справі на 23 травня 2017 року на  
15 год. 00 хв.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Роменського 
міськрайонного суду Сумської області в м. Ромни по вул. Со-
борній, 12 каб. № 1. Головуючий суддя Яковець О. Ф. (р. т. 
05448-2-17-70).

У разі неявки відповідача Дубровського Г. Г. в дане судо-
ве засідання справа буде розглядатися в його відсутності на 
підставі наявних в справі доказів.

Суддя О. Ф. Яковець

Сватівський районий суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя 
Перемоги, 34, повідомляє відповідача Овсейчук (Циганкову) 
Аліну Павлівну, що по справі № 426/8399/16-ц за позовом 
Овсейчук Максима Федоровича до Овсейчук Аліни Павлівни 
про розірвання шлюбу 05 травня 2017 року винесено рішен-
ня, яким розірвано шлюб між Овсейчук Максимом Федоро-
вичем та Овсейчук (Циганковою) Аліною Павлівною, зареє-
стрований 11 листопада 2011 року відділом державної реє-
страції актів цивільного стану Краснодонського міськрайон-
ного управління юстиції у Луганській області, актовий запис 
№ 397. На рішення суду може бути подана апеляційна скар-
га в апеляційний суд Луганської області через Сватівський 
районний суд протягом десяти днів з дня його проголошен-
ня (опублікування цього оголошення). Рішення суду наби-
рає законної сили після закінчення строку подання апеля-
ційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У ра-
зі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасо-
вано, набирає законної сили після розгляду справи апеля-
ційним судом.

Суддя В. О. Половинка

У провадженні Бориспільського міськрайонного 
суду Київської області знаходиться цивільна справа 
за позовом Чорної Тамари Василівни, Лях Олексан-
дра Івановича до Єремкова Олександра Олександро-
вича, Короткого Данила Петровича, Лазаренка Іго-
ря Олександровича, треті особи без самостійних ви-
мог: Служба у справах дітей Дніпровської районної у  
м. Києві державної адміністрації, Панчулов Олек-
сандр Леонідович, про визнання недійсним догово-
рів, визнання земельної ділянки об’єктом спільної 
сумісної власності та визнання права власності в по-
рядку спадкування.

Викликаємо як відповідачів Короткого Данила Пе-
тровича та Лазаренка Ігоря Олександровича.

Розгляд вищезазначеної справи відбудеться 
31.05.2017 року о 15 год. 00 хв. в приміщенні суду 
за адресою: м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 72, 
каб. № 1.

Суддя Вознюк С. М.

Оболонський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Шепелева Олександра Олександрови-
ча, що обвинувачується у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 3 ст. 27 п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК Укра-
їни у підготовче судове засідання, яке відбудеться  
26 травня 2017 року о 10.00 годині, в приміщенні 
Оболонського районного суду м. Києва, за адресою:  
м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, кабінет № 9.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваче-
ного, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе-
редбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 
КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК Укра-
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та 
їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, 
спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 
КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Деснянський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Гайворонського Володимира Івано-
вича, 18.03.1960 року народження, (останнє відоме 
місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. 
О. Невського/Річна, буд. 29/11), у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 KK України, у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться о 12 год. 00 хв.  
30 червня 2017 року. Явка до суду є обов’язковою.
При собі необхідно мати паспорт або документ, який 
посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 
5-В, каб. 15, під головуванням судді Колегаєвої С.В..

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя С. В. Колегаєва

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
підозрюваного при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваному Васькіну Олександру Миколайо-

вичу, 25 січня 1976 року народження, уродженцю  
м. Челябінськ Російської Федерації, зареєстровано-
му за адресою: Луганська область, Новоайдарський 
район, м. Щастя, квартал Енергетиків, 19, кв. 14, на 
підставі ст. ст. 133, 135 та 297-5 КПК України, необ-
хідно з’явитись 23.05.2017 р. о 10 год. 00 хв. в ка-
бінет № 314 слідчого відділу Управління СБ Украї-
ни в Тернопільській області, до старшого слідчого в 
ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Тер-
нопільській області підполковника юстиції Слюсар-
чука В. В., за адресою: м. Тернопіль, проспект С. Бан-
дери, 21, для проведення процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні № 22017210000000009 від 
31.03.17, за підозрою у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни.

Деснянський районний суд м. Києва викликає 
обвинуваченого Шувайникова Сергія Івановича, 
01.08.1954 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Ж. Жи-
галіної, буд. 1/13), у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 KK України, у підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 30 червня 2017 року об 11 
год. 30 хв. Явка до суду є обов’язковою! При собі не-
обхідно мати паспорт або документ, який посвідчує 
особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 
5-В, каб. 15, під головуванням судді Колегаєвої С. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає 
як відповідача Вороніна Сергія Олександровича, проживає за 
адресою: Донецька область, м. Амвросіївка, вул. Молодіжна, 
38/29, у судове засідання по цивільній справі № 323/776/17 
(2/323/342/17) за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «Державний ощадний банк України» в особі філії Доне-
цьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Вороніна Сер-
гія Олександровича про стягнення заборгованості за креди-
том під головуванням судді Плечищевої Оксани Валентинів-
ни, кабінет № 12.

Вам необхідно з’явитись у судове засідання 24 липня 
2017 року о 09.20 годині у приміщення суду за адресою: За-
порізька область, м. Оріхів, вул. Травнева, 23.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва-
жається повідомленим про час та місце розгляду справи та у 
випадку неявки до суду справу може бути розглянуто за йо-
го відсутності на підставі наявних у ній даних чи доказів (по-
становляє заочне рішення) на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. В. Плечищева

Деснянський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Потопальського Сергія Степановича, 
28.02.1978 року народження, (останнє відоме міс-
це проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Не-
вського/Річна, 29/11), у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове 
засідання, яке відбудеться 30 червня 2017 року о 14 
год. 00 хв. Явка до суду є обов’язковою! При собі не-
обхідно мати паспорт або документ, який посвідчує 
особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 
5-В, каб. 15, під головуванням судді Колегаєвої С. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Марківський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідачів Бєльдюгу Олександру Сергі-
йовича, Бєльдюгу Тетяну Вікторівну в судове засі-
дання для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ 
«Державний ощадний банк України» в особі філії Лу-
ганського обласного управління AT «Ощадбанк» до 
Бєльдюги Олександра Сергійовича, Бєльдюги Тетя-
ни Вікторівни про іпотечний кредит.

Судове засідання відбудеться в приміщен-
ні Марківського районного суду Луганської області  
02 червня 2017 року о 10 годині 00 хвилин, за адре-
сою: смт Марківка, пл. Соборна, буд. 31, Луганської 
області.

У разі неявки в судове засідання суд розглядати-
ме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

Суддя А. П. Чернік

В провадженні Приморського районного суду м. Оде-
си знаходиться цивільна справа № 522/24232/16ц за 
позовною заявою Діварі Ірини Миколаївни до Лупол Ді-
оніса Сергійовича, третя особа: Вибач Тамара Микола-
ївна про усунення перешкод у користуванні власністю, 
шляхом визнання особи такою, що втратила право ко-
ристування.

Суд м. Одеси викликає Лупол Діоніса Сергійови-
ча як відповідача у судове засідання, яке відбудеться 
07.06.2017 року о 09 год. 50 хвилин у приміщенні су-
ду за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33 (зал су-
дових засідань № 208).

Суд пропонує відповідачу подати пояснення, запе-
речення та усі наявні докази по справі особисто або 
через представника.

У разі вашої неявки у судове засідання, справа мо-
же бути розглянута у вашу відсутність.

Суддя А. Ю. Бойчук

Мохненко Геннадій Вікторович, зареєстрований за адресою: Доне-
цька обл., м. Маріуполь, просп. Нахімова, 172 та ТзОВ «Телебачення 
без насильства» зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Харківське 
шосе, 144, літ А, викликаються як відповідачі Дарницьким районним 
судом м. Києва в судове засідання, яке відбудеться 19 червня 2017 ро-
ку о 10 год. 00 хв. у цивільній справі за позовом Шарій Анатолія Ана-
толійовича до Мохненко Геннадія Вікторовича, Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Телебачення без насильства» про захист честі, 
гідності та ділової репутації.

Судове засідання відбудеться під головуванням судді Леонтюк 
Л.К. в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва за адресою: 
02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 14, каб. 4, зал. 5.

У разі неявки відповідачів в судове засідання справа буде розгля-
нута у їх відсутності з урахуванням наявних у справі доказів відповід-
но до чинного законодавства.

Суддя Л. К. Леонтюк

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205,  
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну 
справу № 2/229/1032/2017 за позовом Публічного акці-
онерного товариства Банк «ТРАСТ» до Батирова Віта-
лія Ратміровича про стягнення заборгованості. Відпові-
дач у справі Батиров Віталій Ратмірович, 28 жовтня 1970 
року народження, (останнє місце проживання: м. Друж-
ківка, Донецька обл., вул. Одеська, 90), викликається на  
09 червня 2017р. на 09.00 годину до суду, зал судового 
засідання № 1 для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. В разі неявки відповідача справа 
буде розглянута у його відсутності.

Суддя А. Л. Гонтар

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва 
перебуває кримінальне провадження № 1-кп/761/1068/2017 
за обвинуваченням Мінкіна В.В. за ч. 5 ст. 191 КК України, 
згідно Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 
за № 12016100100014311 від 10.11.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що 
судовий розгляд по вищевказаному кримінальному прова-
дженню відбудеться 22.05.2017 року о 09 год. 00 хв. у примі-
щенні Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: 
03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 501.

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

Суддя Л. Л. Щебуняєва

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідачів у цивільній справі № 408/1606/17 за 
позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» в осо-
бі філії Луганського обласного управління AT «Ощад-
банк» до Андрєєва Юрія Михайловича (с. Широкий, Ста-
нично-Луганський район, Луганської області) та Андрє-
євої Ірини Леонідівни (м. Луганськ, Луганська область) 
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 23 травня 2017 року о 
13 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

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

Суддя Є. О. Соболєв

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в 
судове засідання як обвинувачену Геліконову Зою 
Вікторівну, 20.06.1962 року народження, уроджен-
ку м. Черкаси, росіянку, громадянку України, заре-
єстровану за адресою: м. Черкаси, вул. Боженка, 5, 
кв. 29.

Судове засідання відбудеться 24 травня 2017 ро-
ку об 11 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою м. 
Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 230.

Суддя С. М. Бащенко

Вважати втраченими з 29.11.2016 р. дозволи, ви-
дані ТОВ «МУЛЬТИТРАНС» (код ЄДРПОУ 25024651) 
№ 261616, країна дозволу Молдова, тип-вантажний, 
вид-універсальний, реєстраційний номер АТЗ-ВН 
7746 ЕМ, дата видачі 10.01.2015 p., назва ПВД Укр-
трансбезпеки ПВД Одеса; № 218359, країна дозво-
лу Молдова, тип-вантажний, вид-універсальний, 
реєстраційний номер АТЗ-ВН 8497 АЕ, дата вида-
чі 23.10.2014 p., назва ПВД Укртрансбезпеки ПВД 
Одеса; № 122912, країна дозволу Молдова, тип-
вантажний, вид-універсальний, реєстраційний но-
мер АТЗ-ВН 2005 ВC, дата видачі 04.08.2016 p., на-
зва ПВД Укртрансбезпеки ПВД Одеса.

Ізюмський міськрайонний суд Харківської області ви-
кликає як відповідачку Пономаренко Тетяну Вікторівну, яка 
мешкає за адресою: Харківська область, м. Ізюм, пров. За-
ливний, 1 по справі № 623/555/17, № 2/623/595/2017 року за 
позовом Ізюмського комунального підприємства теплових 
мереж до Пономаренко Тетяни Вікторівни про стягнення за-
боргованості в судове засідання, яке відбудеться 24.05.2017 
року о 10 годині 00 хвилин.

Явка відповідачки Пономаренко Тетяни Вікторівни є 
обов’язкова.

У разі неявки справу буде розглянуто за вашої відсутності 
відповідно до ст. 169 ч. 4 ЦПК України.

Адреса суду: 64309, Харківська область, м. Ізюм, вул. Со-
борна, 52.

Суддя Т. Д. Бєссонова

Городищенський районний суд Черкаської обл. (адреса су-
ду: 19500, Черкаська обл., м. Городище, вул. 1 Травня, 9) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

22.05.2017 об 11:00 до Гаркуша Олександр Васильович 
(останнє відоме місце реєстрації: 19510, Черкаська обл., Горо-
дищенський р-н, с. Старосілля, вул. Слюсарна, буд. 3) справа 
№ 691/353/17, суддя Синиця Л. 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.
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ПОВІДОМЛЕННЯ
 ПО ФАКТУ ВТРАТИ БЛАНКІВ ПОЛІСІВ ОБОВ’ЯЗКОВОГО 

СТРАХУВАННЯ 
ПрАТ «СК «ВУСО» у зв’язку з втратою просить вважати недій-

сними наступні документи:
поліси обов’язкового страхування цивільно-правової відпові-

дальності власників наземних транспортних засобів —  

АЕ 8790052  АЕ 8790067  АЕ 8795785  АЕ 8804209  АЕ 8808626  
АЕ 8808630  АЕ 9081281  АЕ 9088820  АЕ 9920801  АЕ 9920802  
АЕ 9920803  АЕ 9920805  АЕ 9920807  АЕ 9920809  АЕ 9920815  
АЕ 9920816  АЕ 9920817  АЕ 9920818  АЕ 9920819  АЕ 9920820  
АЕ 9920825  АЕ 9920826  АЕ 9920836  АЕ 9920839  АЕ 9920840  
АЕ 9920841  АЕ 9920842  АЕ 9920843  АЕ 9920856  АЕ 9920857  
АЕ 9920858  АЕ 9920924  АЕ 9923386  АЕ 9923387  АЕ 9923389  
АЕ 9923390  АЕ 9923391  АЕ 9923392  АЕ 9923396  АЕ 9923397  
АЕ 9923398  АЕ 9923400  АЕ 9923401  АЕ 9923402  АЕ 9923403  
АЕ 9923404  АЕ 9923405  АЕ 9923406  АЕ 9923407  АЕ 9923408  
АЕ 9923409  АЕ 9923411  АЕ 9923415  АЕ 9923416  АЕ 9923417  
АЕ 9923418  АЕ 9923419  АЕ 9923420  АЕ 9923421  АЕ 9923422  
АЕ 9923423  АЕ 9923469  АЕ 9923470  АЕ 9923471  АЕ 9923472  
АЕ 9923473  АЕ 9923474  АЕ 9923475  АЕ 9923477  АЕ 9923478  
АЕ 9930870  АЕ 9930871  АЕ 9930878  АК 0801089  АК 0801094  
АК 0801123  АК 0801124  АЕ 7179752  АЕ 7890637  АЕ 8791156  
АЕ 8791157  АЕ 8791158  АЕ 8791159  АЕ 8791160  АЕ 8791164  
АЕ 8791165  АЕ 8791175  АЕ 8791317  АЕ 8791318  АЕ 8791319  
АЕ 8791320  АЕ 8791321  АЕ 8791338  АЕ 8791339  АЕ 8794509  
АЕ 8794511  АЕ 8794512  АЕ 8805473  АЕ 8805486  АЕ 8805570  
АЕ 9084034  АЕ 9088621  АЕ 9088622  АЕ 9088623  АЕ 9913966  
АЕ 9931756  АЕ 9931757  АЕ 9931758  АЕ 9931759  АЕ 9931760  
АЕ 9931761  АЕ 9931762  АЕ 9931763  АЕ 9931764  АЕ 9931765  
АЕ 9931766  АЕ 9931767  АЕ 9931768  АЕ 9931769  АЕ 9931770  
АЕ 9931771  АЕ 9931772  АЕ 9931773  АЕ 9931774  АЕ 9931775  
АЕ 9931776  АЕ 9931777  АЕ 9931778  АЕ 9931779  АЕ 9931780  
АЕ 9931781  АЕ 9931783  АЕ 9931784  АЕ 9931785  АК 0803999  
АК 0804012  АК 0804013  АК 0804027  АК 0804069  АЕ 9918883  
АЕ 5681586  АЕ 5681591  АЕ 6069519  АЕ 6069520  АЕ 6069521  
АЕ 6069562  АЕ 6296451  АЕ 6301010  АЕ 6301017  АЕ 6721019  
АЕ 6721020  АЕ 6721021  АЕ 6721028  АЕ 6721029  АЕ 6721030  
АЕ 6721031  АЕ 6721033  АЕ 6721034  АЕ 6721036  АЕ 6721037  
АЕ 6721038  АЕ 6721040  АЕ 7879814  АІ 9705323   АІ 9705324  
АЕ 9918522  АЕ 9927073  АЕ 8797487  АЕ 8797584  АЕ 8797585  
АЕ 8797586  АЕ 8797587  АЕ 9081803  АЕ 9087805  АЕ 9087887  
АЕ 9073717  АЕ 9073718  АЕ 9073724  АЕ 6727608  АЕ 6727609  
АЕ 6727610  АЕ 6727612  АЕ 7163732  АЕ 7163733  АЕ 9918504  
АЕ 9084613  АЕ 9912603  АЕ 7877850  АЕ 7891576  АЕ 9079371  
АЕ 9083683  АЕ 9083689  АЕ 9083692  АЕ 9083693  АЕ 9083698  
АЕ 9083700  АЕ 9083701  АЕ 9083706  АЕ 9083707  АЕ 9083708  
АЕ 9083713  АЕ 9083717  АЕ 9083719  АЕ 9083720  АЕ 9083725  
АЕ 9083730  АЕ 9086421  АЕ 9086422  АЕ 9086423  АЕ 9086424  
АЕ 9086425  АЕ 9086428  АЕ 9086429  АЕ 9086430  АЕ 9086431  
АЕ 9086432  АЕ 9086434  АЕ 9086437  АЕ 9086438  АЕ 9086441  
АЕ 9086451  АЕ 9086456  АЕ 9086458  АЕ 9086463  АЕ 8793466  
АЕ 8793473  АЕ 8793474  АЕ 8793475  АЕ 8793476  АЕ 8793481  
АЕ 8793499  АЕ 8793500  АЕ 8793501  АЕ 8793502  АЕ 8796606  
АЕ 8796714  АЕ 8796715  АЕ 8796716  АЕ 8796255  АЕ 8802713  
АЕ 8802714  АЕ 8802715  АЕ 8802717  АЕ 8802729  АЕ 8802731  
АЕ 8802732  АЕ 8802736  АЕ 8802738  АЕ 8809116  АЕ 8809122  
АЕ 8809125  АЕ 8809127  АЕ 8809129  АЕ 8809146  АЕ 9927731  
АК 0802233  АК 0802235  АК 0802236  АК 0802237  АЕ 6064030  
АЕ 6067551  АЕ 6067552  АЕ 6067558  АЕ 6067559  АЕ 6067561  
АЕ 6067563  АЕ 6067610  АЕ 6069471  АЕ 6072019  АЕ 9088068  
АЕ 8798121  АЕ 8797852  АЕ 8797853  АЕ 8797854  АЕ 8797855  
АЕ 8795439  АЕ 9918175  АК 2120888  АК 8808194  АК 0807018  
АК 0810321  АК 0810322  АК 0810323  АК 0810324  АК 0810325  
АК 2516015  АК 2537022  АК 2537023  АК 2537024  АК 2537025  
АК 1311569  АК 1311573  АЕ 7171600  АК 1294120  АК 3113481  
АК 1298696  АК 1298706  АК 1298707  АК 1298708  АК 1298709  
АК 1298710  АК 5585280  АК 1304577  АК 2525513  АК 2533550 

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київ-
ської області викликає Мадісон Віктора Володимиро-
вича, в судове засідання на 08.30 год. 02.06.2017 р. як 
відповідача по справі за позовом КП КОР «Переяслав-
Хмельницьктепломережа» до Мадісон Віктора Воло-
димировича, Мадісон Володимира Вікторовича про 
стягнення боргу за послуги теплопостачання, яке від-
будеться в приміщенні міськрайонного суду за адре-
сою: вул. Богдана Хмельницького, буд. 65, м. Переяс-
лав-Хмельницький, Київської області. У випадку неяв-
ки відповідача в судове засідання справу буде виріше-
но на підставі наявних доказів.

Суддя Свояк Д.В.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає, Бі-
лоус Марину Олександрівну, як обвинувачену на 13 год. 
45 хв. 26.05.2017 року у справі за обвинуваченням Біло-
ус Марини Олександрівни, 23.03.1979 року народження, 
у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 KK України (в редакції Закону 
України № 1183-VІІ від 08.04.2014 «Про внесення змін до 
Кримінального кодексу України») за адресою: м. Київ, 
вул. О. Кошиця, 5, каб. 105.

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

Суддя М. Г. Сазонова

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської 
області викликає як відповідача Лукіна Едуарда Юрійовича 
(останнє відоме суду місце проживання: вул. Шевченка, 41-б, 
кв. 7, с. Циблі, Переяслав-Хмельницький район, Київська об-
ласть) в судове засідання по цивільній справі за КП КОР «Пе-
реяслав-Хмельницьктепломережа» про стягнення боргу.

Судове засідання відбудеться 08 червня 2017 року о 09 
год. 00 хв. в приміщенні Переяслав-Хмельницького міськ-
районного суду Київської області за адресою: Київська об-
ласть, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Богдана Хмель-
ницького, 65.

У разі неявки відповідача в судове засідання справу бу-
де розглянуто за його відсутності на підставі наявних у спра-
ві доказів.

Суддя Я. І. Керекеза

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської об-
ласті викликає як відповідача Бурку Володимира Павловича 
(останнє відоме суду місце проживання: вул. Шевченка, 43-в, 
кв. 6, с. Циблі, Переяслав-Хмельницький район, Київська об-
ласть) в судове засідання по цивільній справі за КП КОР «Пе-
реяслав-Хмельницьктепломережа» про стягнення боргу.

Судове засідання відбудеться 08 червня 2017 року о 08 год. 
30 хв. в приміщенні Переяслав-Хмельницького міськрайонно-
го суду Київської області за адресою: Київська область, м. Пе-
реяслав-Хмельницький, вул. Богдана Хмельницького, 65.

У разі неявки відповідача в судове засідання справу буде 
розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі до-
казів.

Суддя Я. І. Керекеза

Шевченківський районний .суд м. Києва викликає 
в підготовче судове засідання, яке відбудеться о 10 
годині 00 хвилин 23 травня 2017 року, обвинуваче-
ну Петрову Юлію Вікторівну, 16 листопада 1975 ро-
ку народження, в рамках кримінального проваджен-
ня № 42016000000002779, внесеного до Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань 07 жовтня 2016 ро-
ку, за ознаками вчинення кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 KK України.

Суддя Є. О. Мартинов

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської 
області викликає Дашко Ніну Борисівну (останнє відоме 
місце проживання: 39600, Полтавська область, м. Кремен-
чук, вул. Шевченка, буд. 51, кв. 2), як відповідачку по спра-
ві за позовом Романюк Марини Георгіївни до Об’єднання 
співвласників багатоквартирного будинку «Шевченка, 51», 
Дашко Ніни Борисівни про зобов’язання вчинити дії. Судо-
ве засідання відбудеться 15.06.2017 р. о 14.30 год. у примі-
щенні суду за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева,  
буд. 29/5, каб. 7.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки в судове засі-
дання, справу буде розглянуто за вашої відсутності. Відпові-
дач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в су-
дове засідання.

Суддя Ю. В. Рибалка

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської обл. 
(м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34) на 11 годин 30 хвилин 
26.05.2017 р. викликає в судове засідання як відповідачів Болю-
баш Роксолану Юріївну, 27.01.1981 р.н., останнє відоме місце ре-
єстрації та проживання: м. Тернопіль, вул. Лозовецька, буд. 3,  
кв. 75, Болюбаш Юрія Степановича, 25.12.1953 р.н., останнє відо-
ме місце проживання та реєстрації: м. Золочів, вул. Польна Біч-
на, буд. 8, Львівської обл., по цивільній справі № 607/13144/16ц 
за позовом ПАТ «Універсал Банк» про стягнення заборгованості 
за кредитним договором.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачі вважа-
ються повідомленими про час та місце розгляду справи. У разі 
неявки відповідачів у судове засідання справа буде розглянута за 
наявними матеріалами.

Суддя Дзюбич В. Л.

Згідно протоколу № 11 Загальних зборів учасників 
ТОВ «Компанія Рестайл» від 10.05.2017 р. прийнято 
рішення щодо припинення Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Компанія Рестайл» (49000, м. Дні-
про, вул. Глинки, буд. 7, код ЄДПРОУ 39424712) шля-
хом його ліквідації у добровільному порядку. Голо-
вою ліквідаційної комісії призначено Ткача Віктора 
Валентиновича. Заяви кредиторів приймаються про-
тягом двох місяців від дня публікації даного оголо-
шення.

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської об-
ласті (м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) повідомляє Соловйо-
ву Світлану Василівну, що 01 серпня 2017 року о 09.00 годин 
відбудеться слухання цивільної справи № 182/497/17 (про-
вадження № 2/0182/1678/2017 року) за позовом Берлі Сер-
гія Миколайовича до Соловйової Світлани Василівни в сво-
їх інтересах та в інтересах неповнолітніх: Соловйової Ліни 
Петрівні, Соловйової Ольги Петрівни, третя особа: Головне 
управління державної міграційної служби України в Дніпро-
петровській області про визнання особи такою, що втратила 
право користування житловим приміщенням під головуван-
ням судді Нікопольського міськрайонного суду Кобеляцької-
Шаховал І. О.

Старокостянтинівський районний суд Хмельниць-

кої області викликає Миронюк Юлію Вікторівну, Ми-

ронюка Сергія Володимировича, як третіх осіб по 

справі за позовом Супіханової В. В. до ФГ «ВМС» Се-

менчук В.К. про визнання частки у спільному майні 

подружжя. Судове засідання відбудеться 26 травня 

2017 року о 13 год. 00 хв. в приміщенні суду за адре-

сою: м. Старокостянтинів, вул. Миру, 9, каб. 3.

Суддя Бондарчук Л. А.

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає в 
судове засідання як відповідача Лебедь Володими-
ра Юрійовича по цивільній справі за позовом Бе-
режного Володимира Івановича до Лебедь Володи-
мира Юрійовича про стягнення боргу за договорами 
позики. (Останнє місце проживання: м. Суми, вул. 
Ковпака, буд. 81В, кв. 35). Явка в судове засідання 
обов’язкова! Про причини неявки необхідно повідо-
мити суд.

Засідання суду відбудеться 24.05.2017 р. на 13.00 
год. за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 12, 
зал с/з 23, пов. 3.

Суддя О. А. Котенко

Сватівський районний суд Луганської області викликає Луган-
ську міську раду, як відповідача та Першу Луганську державну 
нотаріальну контору, Приватного нотаріуса Київського міського 
нотаріального округу Жерліцину Олену Володимирівну, як тре-
тіх осіб у цивільній справі № 426/5440/17 за позовом Столяро-
ва Леоніда Олексійовича до Луганської міської ради, треті особи: 
Перша Луганська державна нотаріальна контора, Приватний но-
таріус Київського міського нотаріального округу Жерліцина Оле-
на Володимирівна про визнання права власності на 1/2 частку у 
праві спільної часткової власності на квартиру за спадкоємцем 
в судове засідання, яке відбудеться 26 травня 2017 року о 09.00 
год. в приміщенні суду за адресою: Луганська обл., м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд проведе роз-
гляд справи без участі відповідача та третіх осіб.

Суддя С. М. Скрипник

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області (85302,  
м. Покровськ, вул. Європейська, 20) розглядає цивільну справу за позо-
вом ПАТ «Універсал Банк» про стягнення заборгованості.

Відповідачка Орлата Єлизавета Валеріївна викликаються на 30 трав-
ня 2017 року о 13.00 год. до суду, каб. № 7, для участі у розгляді спра-
ви по суті.

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

Суддя Хмельова С. М.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як відповідача Мако-
вєй Олега Федоровича за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Маковєй Оле-
га Федоровича, Тен В’ячеслава Миколайовича про стягнення кредит-
ної заборгованості. Судове засідання відбудеться 30.05.2017 р. о 12 год. 
30 хв. у приміщенні Суворовського районного суду м. Одеси за адре-
сою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68, зала судових засідань  
№ 8. У разі неявки Маковєй Олега Федоровича судове засідання буде 
проведене у його відсутність.

Суддя С. С. Аліна

Втрачені свідоцтво 

на право власності та свідоцтво 

на право плавання на гідроцикл 

Bombardier RXP, з бортовим 

номером UA 0200 DN, на ім’я 

Василенко Ігор Вікторович 

вважати недійсним.

Втрачений документ, 
а саме свідоцтво про право 
на спадщину за заповітом, 

виданий 18.12.2003 в. м. Києві 
на ім’я Шишлова Валерія Ілліча, 

Шишлової Наталії Валеріївни 
та Шишлової Людмили Сергіїв-

ни, зареєстрований в реєстрі 
за № 3-2929, вважати недійсним.

21.04.2017 року Білокуракинським районним судом Луганської об-

ласті було винесено рішення по цивільній справі № 409/3047/16-ц за по-

зовом Юрікової Наталії Рівівни до Юрікова Олега Ігоровича, третя осо-

ба: Служба у справах дітей Білокуракинської районної державної адмі-

ністрації Луганської області, про надання дитині права виїзду за кордон. 

Вимоги позивача задоволено в повному обсязі.

Суддя Третяк О. Г.

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє, 
що 27 травня 2016 року розглянуто цивільну справу № 409/1117/16-ц 
за заявою ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі ТВБВ  
№ 10012/041 філії ЛОУ AT «Ощадбанк» про відновлення втраченого су-
дового провадження по цивільній справі № 434/4221/13-ц за позовом 
ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі ТВБВ № 10012/041 фі-
лії ЛОУ АТ «Ощадбанк» до Коваленка Вадима Олеговича про звернення 
стягнення на предмет іпотеки та винесено рішення про часткове віднов-
лення втраченого судового провадження.

Суддя Полєно B. C.

Білокуракинський районний 
суд Луганської області повідо-
мляє, що 19.04.2017 року бу-
ло винесено рішення по цивіль-
ній справі за позовом Гончарової 
Людмили Євгенівни до Гончаро-
ва Олександра Олександровича 
про розірвання шлюбу, яким по-
зовні вимоги задоволено.

Суддя Максименко О. Ю.

Втрачений судновий білет 

на судно «AquaMarine 420 Open», 

бортовий номер «ДНУ-0513-К», 

що належить Ткаченку Андрію 

Анатолійовичу, 

вважати недійсним.

Подільський районний суд м. Києва повідомляє Ліщенка Ігоря Володими-
ровича, Ліщенко Тетяну Федорівну про те, що судове засідання у справі за 
позовом ПАТ «Універсал Банк» до Ліщенка І. В., Ліщенко Т. Ф. про стягнен-
ня заборгованості відбудеться у приміщенні Подільського районного суду  
м. Києва (м. Київ, вул. Хорива, 21, зал. с.з. № 6) під головуванням судді  
Васильченка О. В.  21 червня 2017 року о 09 год. 00 хв.

Ваша явка або явка вашого представника обов’язкова. Представник пови-
нен мати при собі довіреність та документ, що посвідчує його особу.

У разі неявки у судове засідання без поважних причин справа буде розгля-
нута за вашої відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Корюківський районний суд Чернігівської області викликає Ал-Кхафаджі 
Хайдара Каріма Абдуллаха, як відповідача по цивільній справі № 736/491/17 
за позовом Ал-Кхафаджі Вероніки Ігорівни до Ал-Кхафаджі Хайдара Каріма 
Абдуллаха про розірвання шлюбу в судове засідання на 31 травня 2017 ро-
ку о 10 год. 00 хв.

Адреса суду: м. Корюківка, Чернігівської області, вул. Шевченка, 66, зал 
№ 1, суддя Карапута О. О.

Наслідки неявки в судове засідання особи, яка бере участь у справі перед-
бачені ст. 169 ЦПК України. У разі неявки відповідача справа буде розглянута 
за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Свідоцтво про право власності 

для прогулянкових суден 

та Свідоцтво про право плавання 

під державним прапором 

України по судну бортовий 

№ ua 3725 KV  

вважати недійсними.

Втрачений судновий білет 

на судно «Чибіс» 

бортовий номер УМБ-858-к 

на ім’я Молодий Анатолій 

Степанович 

вважати недійсним.

Бориспільський міськрайонний суд Київської області у зв’язку з розглядом ци-
вільної справи № 359/1664/17 (№2/359/1247/2017) за позовом Зінченко Юлії Сер-
гіївни до Безсонова Даніїла Вікторовича, третя особа: Служба у справах дітей Дні-
провської районної в м. Києві державної адміністрації про позбавлення батьків-
ських прав, викликає в судове засідання на 08.30 годин 24 травня 2017 року як 
відповідача Безсонова Даніїла Вікторовича, 01.03.1984 року народження, остан-
нє відоме зареєстроване місце проживання якого: Київська область, м. Бориспіль, 
Соцмістечко, 185, до Бориспільського міськрайонного суду Київської області за 
адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 72, зал с/з № 10. У 
випадку неявки відповідача буде ухвалено заочне рішення.

Суддя І. В. Муранова-Лесів

Макарівський районний суд Київської області викликає за адресою: 
смт Макарів, вул. Димитрія Ростовського, б. 35 на 09.08.2017 року на 
11.00 годину як відповідача Тарасюка Володимира Володимировича по 
цивільній справі № 370/2490/16-ц  за позовною заявою Омельченка Ві-
ктора Анатолійовича до Тарасюка Володимира Володимировича про 
визнання таким, що втратив право користування жилим приміщенням.

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

Суддя Н. Б. Мазка

Іллінецький районний суд Вінницької області викликає Туренка Романа Ві-
кторовича, 21 серпня 1978 року народження, останнє відоме місце прожи-
вання: с. Бабин, Іллінецького району, Вінницької області, вул. Перемоги, 24, 
в судове засідання як відповідача по цивільній справі № 131/484/17 за позо-
вом ПАТ КБ «Дельта Банк» про стягнення заборгованості.

Судове засідання призначено на 11.00 год. 01 червня 2017 року в залі за-
сідань Іллінецького районного суду Вінницької області за адресою: м. Іллінці, 
Вінницької області, вул. Європейська, 28, індекс 22700. В разі неявки в судо-
ве засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя О. Ю. Олексієнко

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як відповідача Мака-
рова Олександра Олександровича за позовом Макарової Світлани Пав-
лівни до Макарова Олександра Олександровича про розірвання шлюбу. 
Судове засідання відбудеться 31.05.2017 р. о 12 год. 45 хв. у приміщен-
ні Суворовського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. 
Чорноморського козацтва, 68, зала судових засідань № 8. У разі неявки 
Макарова Олександра Олександровича судове засідання буде проведе-
не у його відсутність.

Суддя С. С. Аліна

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Талько Лілію Аполі-
наріївну та Талько Яна Аполлінаровича, зареєстрованих за адресою: м. Жи-
томир, вул. Мала Бердичівська, буд. 15/15, кв.10, як відповідачів по цивіль-
ній справі № 296/4229/’16ц за позовом ПАТ «Універсал Банк» про стягнення 
заборгованості за кредитним договором, в судове засідання, яке відбудеться 
20 червня 2017 року, початок oб 11 год. 15 хв. В приміщенні суду за адресою: 
м. Житомир, майдан Соборний, 1, в залі судових засідань № 5к.

В разі неявки без поважних причин в судове засідання, або не повідомлен-
ня про причини неявки справу буде розглянуто у вашу відсутність.

Суддя Ю. І. Драч

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу про розірвання договору 
оренди стягнення сплачених коштів за позовом Токарева Валерія Івановича до:

Відповідач ПАТ «Словважмаш» останнє місце реєстрації: Донецька обл., 
м. Слов’янськ, вул. Заводська, буд. 2, викликається 23 травня 2017 року о  
15 год. 10 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та дока-
зи. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя Кузнецов Р. В.
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У провадженні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 12016050000000480 (номер спра-
ви 1-кп/243/394/2017) за обвинуваченням Ляшенка 
Олександра Анатолійовича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК 
України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Кузнецов Р.В. викликає обвинувачено-
го Ляшенка Олександра Анатолійовича, який заре-
єстрований за адресою: Донецька область, м. Гор-
лівка, вул. Шапошникова, будинок № 8, квартира № 
8, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 25 
травня 2017 року о 09 годині 30 хвилин, у залі судо-
вого засідання № 04.

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

Суддя Р. В. Кузнецов

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Радян-
ська буд. 39а) розглядає кримінальну справу за обвину-
ваченням Гуменецької Ірини Панасівни, 12 вересня 1965 
року народження, уродженки м. Білозерське Донецької 
області, громадянки України, не судимої, яка зареєстро-
вана за адресою: Донецька область, смт Новодонецьке, 
міста Добропілля, вул. Сонячна (Чапаєва), буд. 1, кв. 3, у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 2 ст. 110 КК України.

04 травня 2017 року у судовому засіданні розгляд 
справи було відкладено на 22 травня 2017 року о 10.00 
год.

Обвинувачена Гуменецька Ірина Панасівна, 12 верес-
ня 1965 року народження, викликається 22 травня 2017 
року о 10.00 год. у судове засідання до Добропільсько-
го міськрайонного суду, кабінет № 15, за адресою: До-
нецька область, м. Добропілля, вул. Радянська, 39А, як 
обвинувачена для участі у розгляді кримінальної справи 
за обвинуваченням Гуменецької Ірини Панасівни, 12 ве-
ресня 1965 року народження, у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Обвинуваченій Гуменецькій Ірині Панасівні, яка зареє-
стрована за адресою: Донецька область, с. Новодонець-
ке, вул. Сонячна, 1/3, направлено судову повістку про ви-
клик до суду в кримінальному провадженні для вручення 
останньої під розписку.

Суддя А. М. Левченко

У провадженні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 42016221320000111 (номер справи 
1-кп/243/237/2017) за обвинуваченням Толстих Іго-
ря Євгеновича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Кузнецов Р.В. викликає обвинувачено-
го Толстих Ігоря Євгеновича, який зареєстрований за 
адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Сво-
боди, будинок № 13, квартира № 3, у підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться 25 травня 2017 ро-
ку о 09 годині 00 хвилин, у залі судового засідання 
№ 04.

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

Суддя Р. В. Кузнецов

У провадженні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 42016050000000797 (номер спра-
ви 1-кп/243/785/2016) за обвинуваченням Князева 
Олександра Віталійовича v вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК 
України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Хаустова Т.А. викликає обвинувачено-
го Князева Олександра Віталійовича, який проживає 
за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. 60 
років СРСР, будинок № 41, квартира № 2, у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться 23 травня 2017 
року о 09 годині 30 хвилин, у залі судового засідан-
ня № 19.

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

Суддя Т. А. Хаустова

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської області викликає як 
відповідачів Берегову Олену Іванівну, Берегового Руслана Євгеновича для 
участі в цивільній справі за позовом ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» 
про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 25 
травня 2017 року о 16.40 годині, 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

Сватівський  районний суд Луганської області викликає Косову Ната-
лію Володимирівну, Косова Романа В’ячеславовича, Гудкову Аллу Во-
лодимирівну, як відповідачів у цивільній справі № 426/5533/17 за позо-
вом ПАТ «УкрСиббанк» до Косової Наталії Володимирівни, Косова Романа 
В’ячеславовича, Гудкової Алли Володимирівни про стягнення заборгованості 
за кредитним договором в судове засідання, яке відбудеться 23 травня 2017 
року о 10.00 год. в приміщенні суду за адресою: Луганська обл., м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Суддя С. М. Скрипник

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Бітковсько-
го Олександра Олеговича, Малахова Станіслава В’ячеславовича, Бітковсько-
го Дениса Олександровича, Бітковську Олену Володимирівну, як відповідачів в 
судове засідання по цивільній справі № 426/576/17 за позовом Кредитної спіл-
ки «Імперіал ЛТД» до Бітковського Олександра Олеговича, Малахова Станіслава 
В’ячеславовича, Бітковського Дениса Олександровича, Бітковської Олени Воло-
димирівни про стягнення боргу, що відбудеться 25 травня 2017 року о 10.00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Сватівський районний суд Луганської області викликає Гайворонську 
Анжелу Григоріївну, як відповідачку у цивільній справі № 426/5903/17 
за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Гайворонської Анжели Григоріївни 
про стягнення заборгованості в судове засідання, яке відбудеться 23 
травня 2017 року о 09.30 год. в приміщенні суду за адресою: Луганська 
обл., м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд проведе розгляд спра-
ви без участі відповідачки.

Суддя C. M. Скрипник

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Май-
бороду Леоніда Леонгардовича, Майбороду Наталію Леонідівну, Морозо-
ву Ольгу Леонідівну, як відповідачів в судове засідання по цивільній справі  
№ 426/610/17 за позовом Кредитної спілки «Імперіал ЛТД» до Майборо-
ди Леоніда Леонгардовича, Майбороди Наталії Леонідівни, Морозової Оль-
ги Леонідівни про стягнення боргу, що відбудеться 25 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

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Федорова Ро-
мана Олексійовича, Журавель Наталію Анатоліївну, Нечитайлова Володимира Во-
лодимировича, Федорову Клавдію Єгорівну, як відповідачів в судове засідання по 
цивільній справі № 426/592/17 за позовом Кредитної спілки «Імперіал ЛТД» до 
Федорова Романа Олексійовича, Журавель Наталії Анатоліївни, Нечитайлова Во-
лодимира Володимировича, Федорової Клавдії Єгорівни про стягнення заборгова-
ності, що відбудеться 25 травня 2017 року о 09.00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, Донецька об-
ласть, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного то-
вариства Комерційний банк «Приватбанк» до Шурховецького Миколи Вадимовича про 
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач по справі Шурховецький Микола Вадимович, 12.04.1994 року народжен-
ня, який проживає: Донецька область, м. Бахмут, вул. Ціолковського, буд. 31, виклика-
ється на 24.05.2017 року о 09 годині 00 хвилин до суду, кабінет № 312, для участі у роз-
гляді справи по суті.

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

Суддя Погрібна Н. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) 
розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства Комерцій-
ний банк «Приватбанк» до Бережної Катерини Сергіївни про стягнення заборгованості 
за кредитним договором.

Відповідачка по справі Бережна Катерина Сергіївна (адреса: вул. Суворова, 21/22,  
м. Сіверськ, Донецька область), викликається на 23 травня 2017 року об 11 год. 30 хв. 
до суду, кабінет № 306, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випад-
ку неприбуття відповідачки, вона повинна повідомити суд про причину неявки, інакше 
справа буде розглянута в її відсутність.

Суддя О. М. Павленко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) 
розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства Комерцій-
ний банк «Приватбанк» до Руденка Володимира Володимировича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

Відповідач по справі Руденко Володимир Володимирович (адреса: вул. Енергетиків, 
79, м. Сіверськ, Донецька область), викликається на 23 травня 2017 року об 11 год. 40 
хв. до суду, кабінет № 306, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. М. Павленко

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської області перебуває 
кримінальне провадження № 415/4486/16-к, внесене до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань № 22016130000000177 від 11.08.2016 року, стосовно Пар-
хоменко Світлани Миколаївни, 06 липня 1962 року народження, обвинуваченої 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здійсню-
валось спеціальне досудове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-
1 КПК України.

Обвинувачена Пархоменко Світлана Миколаївна, зареєстрована за адресою: 
Луганська область, місто Перевальськ, вулиця Леніна, 61.

На підставі ст. ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський міський суд Луган-
ської області викликає Пархоменко Світлану Миколаївну в судовий розгляд, 
який здійснюється в порядку спеціального судового провадження та відбудеть-
ся 23 травня 2017 року о 09.00 годині в залі судових засідань Лисичансько-
го міського суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Лиси-
чанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядається колегією суддів у складі: головую-
чого судді Березіна А. Г., суддів Старікової М. М., Чернобривко Л. Б.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу за заявою директора Бахмут-
ського психоневрологічного інтернату Костян Людмили 
Іванівни, зацікавлена особа: Ричкова Тетяна Василівна, 
про звільнення опікуна від опіки над Межевітіним Сер-
гієм Івановичем.

Зацікавлена особа Ричкова Тетяна Василівна, яка 
мешкає: м. Донецьк-48, вул. Панфілова, 1А, виклика-
ється на 23.05.2017 року о 13 годині 00 хвилин до су-
ду, кабінет № 312, для участі у розгляді справи по суті.

Зацікавленій особі пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття, во-
на повинна повідомити суд про причину неявки, інакше 
справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Погрібна Н. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовною заявою Склеменок Алли 
Олександрівни до Склеменок Олександра Васильовича, тре-
тя особа – Орган опіки та піклування Артемівської райдер-
жадміністрації, про позбавлення батьківських прав та стяг-
нення аліментів.

Відповідач по справі 219/1496/17 Склеменок Олександр 
Васильович, 17 жовтня 1979 року народження, зареєстро-
ваний за адресою вказаній в позовній заяві: 94533, Луган-
ська область, м. Міусинськ, вул. Ярморочна, 27, виклика-
ється на 23 травня 2017 року о 10 годині 30 хвилин до суду 
для участі в розгляді справи по суті.

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

Суддя Т. В. Давидовська

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу за позовом Верховської Аліни Сергіївни до Раца 
Дмитра Анатолійовича про стягнення аліментів на утри-
мання неповнолітньої дитини.

Відповідач по справі Раца Дмитро Анатолійович 
(адреса: вул. Тиха, 17, м. Єнакієве, Донецька область), 
викликається на 23 травня 2017 року об 11 год. 00 хв. до 
суду, кабінет № 306, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. М. Павленко

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської об-
ласті перебуває кримінальне провадження № 415/2637/16-к, 
внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань  
№ 22015170000000005 від 10.02.2015 року, стосовно Рєзнік Сер-
гія Сергійовича, 04 травня 1979 року народження, обвинуваче-
ного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування 
в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України.

Обвинувачений Рєзнік Сергій Сергійович, зареєстрований за 
адресою: місто Полтава, вулиця Миру, 9/17, мешкає за адресою: 
Луганська область, місто Алчевськ.

На підставі ст. ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський місь-
кий суд Луганської області викликає Рєзнік Сергія Сергійовича в 
судовий розгляд, який здійснюється в порядку спеціального су-
дового провадження та відбудеться 23 травня 2017 року о 09.30 
годині в залі судових засідань Лисичанського міського суду Лу-
ганської області за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, 
вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядається колегією суддів у 
складі головуючого судді Березіна А. Г., суддів Старікової М. М., 
Чернобривко Л. Б.

В провадженні Лисичанського міського суду Лу-
ганської області перебуває кримінальне провадження  
№ 415/3319/16-к, внесене до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань № 22016130000000109 від 17.05.2016 року, 
стосовно Кравцової Вікторії Григорівни, 17 грудня 1959 ро-
ку народження, обвинуваченої у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке здійснюється за відсут-
ності обвинуваченої, в порядку спеціального судового про-
вадження.

Обвинувачена Кравцова Вікторія Григорівна зареєстро-
вана за адресою: Луганська область, місто Алчевськ, вул. 
Фрунзе, буд. 3.

На підставі ст. ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський 
міський суд Луганської області викликає Кравцову Вікто-
рію Григорівну в судове засідання, яке відбудеться 24 трав-
ня 2017 року о 09.00 годині в залі судових засідань Лисичан-
ського міського суду Луганської області за адресою: Луган-
ська область, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядатиметься колегією 
суддів у складі головуючої судці Старікової М. М., судді Бе-
резіна А. Г., судді Калмикова Ю. О.

Попаснянський районний суд Луганської області ви-
кликає обвинуваченого Пачковського Миколу Анатолі-
йовича, 27.0.1966 року народження, зареєстрованого за 
адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Миронів-
ська, 6/11, щодо якого здійснювалося спеціальне досу-
дове розслідування, у судове засідання по кримінально-
му провадженню № 423/381/17 по обвинуваченню Пач-
ковського Миколи Анатолійовича у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, яке відбудеться 
24 травня 2017 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні су-
ду за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Су-
ворова, 6.

У разі неявки обвинуваченого до суду, відповідно до 
ст. 323, п. 20-1 Розділу XI «Перехідні положення» КПК 
України за клопотанням прокурора суд може прийняти 
рішення про здійснення спеціального судового прова-
дження (за відсутності обвинувачених).

Суддя І. В. Лизенко

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

досудове розслідування
Обвинувачений Паляничка Олександр Вікторович, 

18.01.1967 року народження, відповідно до вимог ст. 
297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання 
в порядку спеціального судового провадження, яке від-
будеться 23 травня 2017 о 15 годині 00 хвилин в примі-
щенні Біловодського районного суду Луганської облас-
ті за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. 
Луганська, 30, для участі в судовому засіданні як обви-
нуваченого.

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

Крупська Юлія Анатоліївна, зареєстрована за адресою:  
м. Київ, вул. В. Васильківська, 18, кв. 10, викликається як відпо-
відач Дарницьким районним судом м. Києва в судове засідання, 
яке відбудеться 27 червня 2017 року о 12 год. 00 хв. у цивільній 
справі за позовом Гринь Максима Олександровича до Солдато-
вої Єлизавети Іллівни, треті особи: Департамент державної ар-
хітектурно-будівельної інспекції у м. Києві, Київська міська дер-
жавна адміністрація Департамент земельних ресурсів про усу-
нення перешкод у  користуванні земельною ділянкою та за зу-
стрічним позовом Солдатової Єлизавети Іллівни до Гринь Макси-
ма Олександровича треті особи: Департамент державної архітек-
турно-будівельної інспекції у м. Києві, Київська міська державна 
адміністрація Департамент земельних ресурсів про усунення пе-
решкод у користуванні земельною ділянкою.

Судове засідання відбудеться під головуванням судді Леон-
тюк Л.К. в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва за 
адресою: 02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 14, каб. 4, зал 5.

У разі неявки відповідача в судове засідання справа буде роз-
глянута у його відсутності з урахуванням наявних у справі дока-
зів відповідно до чинного законодавства.

Суддя Л. К. Леонтюк

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтав-
ської області викликає Чучко Анатолія Петровича (остан-
нє відоме місце проживання: Полтавська область, міс-
то Кременчук, вулиця Східна, будинок 22, кімната 120), 
як відповідача в судове засідання по цивільній справі за 
позовом Кременчуцької міської ради Полтавської облас-
ті до Чучко Анатолія Петровича про визнання особи та-
кою, що втратила право користування житловим примі-
щенням у зв’язку з відсутністю в ньому понад шість міся-
ців без поважних причин.

Судове засідання відбудеться 06 червня 2017 року о 
09 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Пол-
тавська область, м. Кременчук, вул. Красіна (Троїцька), 
37/49.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки відповіда-
ча справу буде розглянуто за його відсутності.

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

Суддя Зоріна Д. О.

Печерський районний суд м. Києва викликає у су-
дове засідання з розгляду кримінального провадження  
№ 12012130790000069 від 17.12.2012 (№ 757/16449/16-к) 
за обвинуваченням Приказюка А. В. за ч. 4 ст. 191 КК Укра-
їни, яке відбудеться під головуванням судді Тарасюк К. Е. 
13.06.2017 р. о 10 год. 00 хв. в приміщенні Печерського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: м. Київ, пров. Хрестовий, 
буд. 4, каб. 311:

- обвинуваченого Приказюка Анатолія  Васильовича, 
25.12.1980 р.н., який проживає за адресою: АР Крим, м. Сім-
ферополь, вул. С. Лазо, 28;

- захисника Уманського М.М., який проживає за адресою: 
АР Крим, м. Сімферополь, вул. Л. Чайкіної, 1, оф. 202;

- потерпілого Фомічова Сергія Костянтиновича, який про-
живає за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Лесна, 29;

- представника потерпілого Боровік Світлану Володими-
рівну, яка проживає за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, 
вул. Пушкінська, 35/2.

Явка у судове засідання обов’язкова, при собі мати доку-
менти для встановлення особи.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (м. Бахмут, Донецької області вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу за позовом Публічного акціо-
нерного товариства Банк «ТРАСТ» до Жиляєва Дми-
тра Олександровича про стягнення заборгованості за 
кредитними договорами.

Відповідач по справі Жиляєв Дмитро Олександро-
вич, який зареєстрований за адресою: Донецька об-
ласть, м. Бунге (Юнокомунарівськ), вул. Черняхов-
ського, 9; викликається на 26 травня 2017 року о 08 
годин 00 хвилин до суду 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 Полтавець Н. З.
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Вінниччина пише 
власну симфонію

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

КЛАСИКА. В області проходить ХV Міжнародний музичний 
фестиваль імені Петра Чайковського та Надії фон Мекк, який 
за традицією розпочався у селищі Браїлові на батьківщині ба
ронеси, а затим перебрався до Вінниці. Під час урочистого від
криття фестивалю в приміщенні обласної філармонії відбула
ся важлива подія в мистецькому житті краю — презентація він
ницького симфонічного оркестру під керівництвом Георгія Кур
кова. «Ми ретельно готувалися до ювілейного ХV Міжнародно
го фестивалю класичної музики та до 80річчя вінницької фі
лармонії, яке святкуватимемо цього року. Хотілося показати, 
що у такий непростий час ми спроможні творити добро, руха
тися», — зазначив у вітальному слові голова облдержадміні
страції Валерій Коровій. Створення симфонічного оркестру — 
один з етапів виконання обласної програми культурного розви
тку та духовного відродження. Народився колектив, поява яко
го є черговим кроком набуття Вінницею статусу європейсько
го міста. Протягом останніх років фестиваль традиційно відбу
вається під гаслом «Мистецтво заради миру» та є благодійним. 

На Сумщині 
оцінили пробу пера

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

КОНКУРС. Результати двадцятого конкурсу учнівської молоді 
«Проба пера», в якому переможцями стали 56 юних поетів та про
заїків, підбили днями. Організований два десятиліття тому за ініці
ативи обласного центру позашкільної освіти та роботи з творчою 
молоддю, конкурс став чудовою можливістю для школярів спро
бувати свої сили в красному письменстві. За цей час у ньому взя
ли участь понад 5 тисяч учнів Сумщини, які запропонували журі 
свої вірші, оповідання, казки, гуморески, п’єси тощо, видано кілька 
колективних збірників. Партнером освітян стала Сумська обласна 
організація Національної спілки письменників України — профе
сійні автори постійно входять до складу конкурсного журі, визна
чаючи особливо талановитих та обдарованих авторів. І хай дале
ко не всі в дорослому житті матимуть справу з літературною твор
чістю, всетаки кожен учень відчув радість художнього натхнення.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 19 ТРАВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +4    +9 +13  +18 Черкаська +4    +9 +13  +18
Житомирська +4    +9 +13  +18 Кіровоградська +4    +9 +13  +18
Чернігівська +4    +9 +13  +18 Полтавська +4    +9 +13  +18
Сумська +4    +9 +11  +16 Дніпропетровська +4    +9 +13  +18
Закарпатська +6  +11 +17  +22 Одеська +6  +11 +17  +22
Рівненська +6  +11 +17  +22 Миколаївська +6  +11 +17  +22
Львівська +6  +11 +17  +22 Херсонська +6  +11 +17  +22
Івано-Франківська +6  +11 +17  +22 Запорізька +6  +11 +17  +22
Волинська +6  +11 +17  +22 Харківська +4    +9 +11  +16
Хмельницька +6  +11 +17  +22 Донецька +4    +9 +13  +18
Чернівецька +6  +11 +17  +22 Луганська +4    +9 +11  +16
Тернопільська +6  +11 +17  +22 Крим +6  +11 +17  +22
Вінницька +4    +9 +13  +18 Київ +6    +8 +16  +18

Укргiдрометцентр

У строгій повазі до правди
ПАМ’ЯТЬ ЗЕМЛЯКІВ. На Чернігівщині відзначили 
200-річчя Миколи Костомарова

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

«Щира любов істо-
рика до своє ї 

Батьківщини може вияв-
лятися тільки в строгі й 
повазі до правди». Ці сло-
ва Миколи Костомаро-
ва згадували 16 трав-
ня. На гостину до видат-
ного історика, етнографа, 
письмен ника-новатора, 
літературного критика у 
день його 200-річчя зібра-
лася творча інтелігенція, 
громадські діячі та пред-
ставники влади, повідо-
мляє офіційний сайт Чер-
нігівської ОДА. 

У селі Дідівці Прилуць-
кого району розташована 
садиба видатного вчено-
го, що і стала місцем запо-
чаткування нової просвіт-
ницько-культурної тради-
ції — творчої вітальні Ми-
коли Івановича.

Микола Костомаров 
першим з науковців ввів 
елемент народу в історію, 
був одним з організаторів 
Кирило-Мефодіївського 
товариства, до якого нале-
жали зокрема Тарас Шев-
ченко і Пантелеймон Ку-
ліш. Разом з ними його й 
заарештували. Після від-
буття покарання Мико-
ла Костомаров викладав у 
Петербурзькому універ-
ситеті й писав твори, які 
не вписувалися в росій-
ську імперську історичну 
науку. 

У Дідівцях історик він-
чався з обраницею Аліною 
Крагельською, весілля з 
якою через арешт і по-
дальше заслання вченого 
відклалося аж на 28 років.

Гості свята мали змогу 
оглянути будинок і дізна-
тися цікаві факти з жит-
тя фольклориста. А просто 
неба «З бабусиної скри-
ні» експонували старі ре-
чі й предмети, збереже-
ні жителями району. По-
ряд розгорнули «Вулицю 

ремесел», а територіальні 
громади у своїх «куренях» 
пригощали місцевими сма-
коликами.

Своєю творчістю у ме-
жах фольклорного фести-

валю «Відродження» поді-
лилися обласні творчі ко-
лективи. Цього дня у При-
луцькій районній бібліо-
теці відбулися «Костома-
рівські вівторки», а в Дідо-

вецькій загальноосвітній 
школі — «Костомарівські 
читання».

Музей-садибу Костома-
рова в Дідівцях створюва-
ли з 2008 року фонд гро-
мадського діяча Миколи 
Томенка «Рідна країна», 
благодійний фонд «Євро-
па» і чернігівський митець 
Борис Дєдов. Долучилася 
до відродження і сільська 
громада. А перша екскур-
сія відбулася у червні 2016 
року.

У таких постатей, як 
Микола Костомаров, вар-
то вчитися жити та мисли-
ти. Його внесок у розвиток 
історії, літератури й нау-
ки — надбання для при-
йдешніх поколінь, яке не-
можливо переоцінити. Са-
ме ми і саме сьогодні має-
мо докласти якнайбільше 
зусиль, щоб не осороми-
ти славетних дідів і стати 
гордістю для онуків, наго-
лошують чернігівські по-
садовці, які сподіваються, 
що Дідівці стануть ще од-
нією привабливою точкою 
на мапі краю. 

Нині важко повірити, що до 2008 року садиба була занедбаною…

Микола Іванович добре знав, на що здатна справжня українська жінка

Микола Костомаров 
у часи імперії не лише 

сам залишався 
справжнім патріотом, 

а й підтримував 
українство у всіх 

його виявах
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Просто неба: вишукано і з повагою
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