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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 22 травня 2017 року
USD 2636.9659   EUR 2947.8642  RUB 4.6133  / AU 330108.58   AG 4422.19   PT 246292.62   PD 201727.89

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

ВІВТОРОК, 23 ТРАВНЯ 2017 РОКУ №93 (5962)

ЦИФРА ДНЯ

До безвізу лишилося
дві декади

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ. В Офіційному журналі Європейського
Союзу 22 травня оприлюднено законодавчий акт, яким для гро-
мадян України з 11 червня буде офіційно запроваджено безві-
зовий режим.

Згідно з документом Україну видалили з переліку країн, гро-
мадяни яких зобов’язані мати візу для перетину кордону. Від-
тепер Україну внесли до переліку тих країн, на громадян яких
цю вимогу в Євросоюзі більше не поширюють. 

Рішення про запровадження безвізового режиму між ЄС та
Україною набуде чинності через 20 днів після оприлюднення,
повідомляє УНІАН.

Президент Петро Порошенко так відреагував на своїй сто-
рінці у Твіттер на прогнозоване й довгоочікуване рішення керів-
ництва ЄС: «Зворотний відлік запущено! Сьогодні в офіційному
журналі ЄС опубліковано рішення про наш безвіз. За 20 днів,
тобто в ніч з 10 на 11 червня, безвізовий режим запрацює для
українців».

ЦИТАТА ДНЯ

ГЕННАДІЙ ЗУБКО:
«Земля — те, 

чого нині бракує
громадам.

Заберіть землю 
в чиновника 

і передайте її
органам місцевого
самоврядування». 

Віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ про необхідність ухвалення
Верховною Радою земельної реформи
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Які банківські виклики
провокує сьогодення

ФІНАНСИ. Експерти й керівники головного фінансового
регулятора впевнені, що ключове його завдання —
повернення довіри населення і бізнесу
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226,749 млрд грн
сягнув обіг роздрібної торгівлі в січні—

квітні 2017 р. Це на 5,8%  більше, ніж
торік за аналогічний період

На ринку праці чужих не буває
ПІДТРИМКА. Завдяки активності фахівців служби зайнятості Сумщини десятки вимушених
переселенців з Донбасу і Криму знаходять роботу

Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

Їхні життєві долі хоч і різні, проте
схожі: ставши вимушеними пе-

реселенцями, всі вони опинилися
перед проблемою безробіття. Та, на

щастя, не сам на сам із нею: на до-
помогу приходять фахівці Сумської
обласної служби зайнятості, які
тримають на постійному контролі
працевлаштування кожного, хто
потрапив у соціальну скруту. Коли
розпочалися бойові дії на Донбасі,

молода донеччанка Наталія Криво-
шеєва змушена була покинути до-
мівку й шукати прихистку на
Сумщині, а саме в селі Мутин Кро-
левецького району. Маючи бойову
вдачу, жінка-містянка вчилася жи-
ти в сільській місцевості, виконува-

ти незвичну для неї роботу, навіть
спробувала себе в ролі лісокультур-
ниці. Але в селі непросто знайти по-
стійне робоче місце, та ще й аби
воно було до душі. 

Як розповідає заступник дирек-
тора Кролевецького центру зайня-

тості Людмила Шумило, за харак-
тером Наталія людина креативна.
Маючи освіту техніка-технолога
швейного виробництва й досвід
роботи дизайнера інтер’єрів,
почала думати, як застосувати
свій досвід у нових умовах. 4
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: ПЕРШІ КРОКИ

Про реформи, що необхідно
робити для їх прискорення
розповідає голова Черкаської
обласної ради Олександр
Вельбівець 4

ДОКУМЕНТИ

Указ Президента України
«Про відзначення 
100-річчя Національної
академії наук України»



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua8 

оголошення

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
19.05.2017 № 10/4/1-21829-17

Мільчаков Олексій Юрійович, який народився 30.04.1991 року, зареєстрований за 
адресою: вул. Галерна, 53а, м. Санкт-Петербург Ленінградська область Російської Фе-
дерації, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 2975 Кримінального процесуально-
го кодексу України (далі – КПК України) викликається «26» травня 2017 року о 10:00 
год. до Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України за адресою:   
м. Київ, вул. Московська, 8, кабінет 126 (тел. +38044-200-69-71) для участі у проведенні до-
питу як підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 
3 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України у криміналь-
ному провадженні № 42017000000001109 від 10.04.2017.

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

Згідно ст. 138 КПК України, поважними причинами неприбуття особи на виклик є: 1) за-
тримання, тримання під вартою або відбування покарання; 2) обмеження свободи пересу-
вання внаслідок дії закону або судового рішення; 3) обставини непереборної сили (епідемії, 
військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини); 4) відсутність особи у місці про-
живання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 5) тяжка хворо-
ба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умо-
ви неможливості тимчасово залишити цей заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї 
чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання по-
вістки про виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на 
виклик.

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

(зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її 
змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини 
свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 роз-
міру мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; 
від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слід-
чого судді, суду.

ч. 2 — У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного може бу-
ти застосовано привід.

ч. 5 — Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого суд-
ді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, об-
винуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою 
для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового прова-
дження.

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

Старший слідчий в особливо важливих справах 
Головної військової прокуратури

Генеральної прокуратури України 
С. Шульгін

Дружківський міський суд Донецької обл. (адреса суду: 84200, Донецька 
обл., м. Дружківка, вул.Енгельса, 45) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

 29.05.2017 о 15:10 до Іванов Михайло Сергійович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 84293, Донецька обл., Дружківська міська рада, с. Олексієво-Дружків-
ка, вул.Кірова, буд. 117) справа № 229/1051/17, суддя Петров Є. В.

 26.05.2017 о 13:00 до Денченко Ірина Петрівна (останнє відоме місце реє-
страції: 84293, Донецька обл., Дружківка р-н, с. Олексієво-Дружківка, вул. Са-
дова, буд. 64) справа № 229/1063/17, суддя Гонтар А. Л.

 29.05.2017 о 13:20 до Білокопитова Людмила Сергіївна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 84202, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Колективна, буд. 4, кв. 
1) справа № 229/1031/17, суддя Петров Є. В.

 29.05.2017 о 14:30 до Компанець Олександр Михайлович (останнє відоме 
місце реєстрації: 84201, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Братська, буд. 34) 
справа № 229/1021/17, суддя Петров Є. В.

 30.05.2017 о 15:30 до Седашов Юрій Олександрович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 84203, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Свободи, буд. 9, кв. 15) 
справа № 229/1133/17, суддя Гонтар А. Л.

 08.06.2017 о 09:30 до Філоненко Олег Миколайович (останнє відоме місце 
реєстрації: 84205, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, буд. 65) справа 
№ 229/1066/17, суддя Петров Є. В.

 14.06.2017 о 10:00 до Прийменко Василь Іванович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 84203, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Червоноармійська, буд. 39) 
справа № 229/1642/17, суддя Гонтар А. Л.

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

 З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважається на-
лежним чином повідомленим про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

Оголошення про проведення конкурсу
1. Замовник та головний розпорядник коштів: Управління держав-

ної охорони України.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037478
1.3. Місцезнаходження: 01024, м. Київ-24, вул. Богомольця, 8.
1.4. Посадова особа замовника для зв’язку з учасниками: Масло-

їд Захар Васильович, м. Київ, вул. Садова, 1/14, тел. (044) 253-71-32
2. Фінансування закупівлі:
2.1.Джерело фінансування закупівлі: Державний бюджет України
2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом: 40 000 000 

(сорок мільйонів) грн. 00 коп. з урахуванням ПДВ.
3. Веб-портал, де розміщено повний текст документації конкурс-

них торгів: www.do.gov.ua
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: Будівництво (придбання) 

житла на умовах пайової участі в місті Києві для військовослужбов-
ців Управління державної охорони України

4.2. Місце поставки товарів, виконання робіт: м. Київ
4.3. Строк поставки товарів, виконання робіт: до 01.12.2017.
4.4.  Вимоги до квартир передбачені у документації конкурсних 

торгів.
5. Місце отримання документації конкурсних торгів: м. Київ, вул. 

Садова, 1/14, каб. 302, 01021.
6. Подання пропозицій конкурсних торгів:
6.1. Місце: м. Київ, вул. Садова, 1/14, каб. 303, 01021.
6.2. Строк: до 10:00  «15» червня 2017  року.
7. Розкриття пропозицій конкурсних торгів: 
 7.1. Місце: м. Київ, вул. Богомольця, 8, 01024. 
 7.2. Дата і час: 11:00  «15» червня 2017 року.

У Подільському районному суді  

м. Києва 21 вересня 2017 року о 10 

год. 00 хв. під головуванням судді 

Богінкевич С.М. буде розглядатися 

цивільна справа за позовом Публіч-

ного акціонерного товариства «ВТБ 

Банк» до Варламова Андрія Воло-

димировича про стягнення заборго-

ваності.

Явка вищезазначених осіб (сто-

рін по справі) у судове засідання 

обов’язкова.

Апеляційний суд Житомирської об-
ласті викликає в судове засідання Сир-
ка Дениса Олеговича та Счастливен-
ка Павла Олександровича у цивільній 
справі № 296/2041/16-ц за позовом 
Сирка Дениса Олеговича до Счастли-
венка Павла Олександровича про ви-
знання права власності.

Розгляд справи відбудеться 30 
травня 2017 року о 12 год. 30 хв. у при-
міщенні суду за адресою: м. Житомир, 
вул. Святослава Ріхтера, 24.

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

Суддя О.М. Якухно

Вінницький міський суд Вінниць-
кої області викликає Ноябродського 
Олександра Вікторовича, остання відо-
ма адреса: вул. Зелена, 11а, м. Вінни-
ця, в судове засідання, яке відбудеться 
26 травня 2017 року о 10 год. 00 хв. за 
адресою: м. Вінниця, вул. Грушевсько-
го, 17, зал судових засідань № 37, у ци-
вільній справі № 127/137/17-ц за позо-
вом Товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Українська факторинго-
ва компанія» до Ноябродського Олек-
сандра Вікторовича про визнання пра-
ва власності. В разі неявки судове за-
сідання відбудеться без вашої присут-
ності. 

Суддя Сичук М.М.

Роменський міськрайонний суд Сумської обл. (адреса суду: 
42000, Сумська обл., м. Ромни, вул. Леніна, 12) викликає відпо-
відача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгова-
ності, у судове засідання, яке відбудеться:

 26.05.2017 о 09:00 до Спинка Світлана Анатоліївна (останнє 
відоме місце реєстрації: 42000, Сумська обл., м. Ромни, вул. Сум-
ська, буд. 1, кв. 2) справа № 585/1211/17, суддя Яковець О. Ф.

 17.07.2017 о 15:00 до Ільїна Любов Олексіївна (останнє відоме 
місце реєстрації: 40000, Сумська обл., м. Суми, 3 пров. Маяковського, 
буд. 3, кв. 36) справа № 585/1218/17, суддя Машина І. М.

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

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

Саксаганський районний суд м.Кривого Рогу (адреса суду: 50007, 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Демиденка, 3а) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгова-
ності, у судове засідання, яке відбудеться:

 01.06.2017 о 09:00 до Шепель Денис Миколайович (останнє відоме 
місце реєстрації: 50007, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Іл-
лічівська, буд. 106, кв. 20) справа № 214/1112/17, суддя Прасолов В. М.

 26.05.2017 о 09:30 до Мансерова Олена Іванівна (останнє відо-
ме місце реєстрації: 50026, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
вул. Панаса Мирного, буд. 17, кв. 55) справа № 214/736/17, суд-
дя Прасолов В. М.

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

 З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день та місце проведен-
ня судового засідання.

Офіційне повідомлення  
ПрАТ «Датагруп»

З 01.06.2017 року  ПрАТ «Датагруп» впро-
ваджує тарифи (тарифні плани) на послуги 
з доступу до мережі Інтернет для фізичних 
осіб міста Рівне.

Детальну інформацію про нові тарифи та 
умови їх застосування розміщено на сайті: 
http://www.domtele.com/.

Отримати додаткову інформацію можна 
також і за номером телефону контакт-центру 
0 800 21 00 00.

Слідчий Волощук О.В. слідвідділу Управ-
ління СБ України в Чернівецькій області по-
відомляє про завершення досудового роз-
слідування і відкриття матеріалів у кримі-
нальному проваджені № 22014260000000037 
та викликає Вакараш Ольгу Михайлівну, 
08.04.1978 року народження, яка зареєстро-
вана за адресою: с. Мамалига Новоселиць-
кого району Чернівецької області, вул. Хо-
тинська, 8, для допиту як підозрювану, озна-
йомлення з матеріалами КП і вручення про-
цесуальних документів на 10 год. 00 хв. 
26.05.2017 року в кабінет № 251 УСБУ в Чер-
нівецькій області за адресою: м. Чернівці, 
вул. Шевченка, 1-А. Явка обов’язкова.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинува-
ченого Німетулаєва Сейтумера, 10.06.1952 року народжен-
ня (останнє відоме місце проживання: 75560, вул. Петров-
ського, 162, смт Новоолексіївка, Геніченський р-н, Херсон-
ська обл.) у вчиненні кримінального правопорушення перед-
баченого ч. 1 ст. 110 КК України в судове засідання, яке від-
будеться 9 червня 2017 р. о 09 год. 00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в при-
міщенні Подільського районного суду м. Києва за адресою: 
04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 7, під головуванням суд-
ді Отвіновського П.Л.

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

Житомирський районний суд Житомирської області викликає 
Жигунова Сергія Васильовича в судове засідання, що відбудеть-
ся о 12 годині 30 хвилин 30 травня 2017 року за адресою: м. Жито-
мир, вул. Покровська, 90, каб. 16, як відповідача у цивільній справі № 
278/677/17 за позовом Житомирської місцевої прокуратури про розі-
рвання договору оренди та зобов’язання вчинити дії.

В призначений для слухання справи день і час ви маєте право 
з’явитись для прийняття участі в судовому засіданні. Готуватись до 
слухання справи (знайомитись з матеріалами справи, знімати ко-
пії, заявляти клопотання про забезпечення доказів (виклик свідків, 
витребування письмових доказів)) тощо, у випадку прийняття у ній 
участі, прошу завчасно – до дати визначеної для слухання справи.

Крім того, повідомляємо, що в судове засідання ви повинні надати 
всі оригінали документів, якими обґрунтовуєте свої заперечення про-
ти вимог або копії цих документів, завірених у встановленому зако-
ном порядку у випадку невизнання заявленого позову.

У разі неприбуття в судове засідання, суд розгляне дану справу у 
вашу відсутність за наявними в матеріалах справи доказами.

Для входу в приміщення суду ви повинні мати при собі паспорт 
або інший документ, що підтверджує особу.

Суддя Є.О. Грубіян

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого Сокола Віктора Степановича, 
18.10.1961 року народження, для розгляду криміналь-
ного провадження, внесеного 11.11.2016 р. до ЄРДР за 
№ 42016000000003326 відносно Сокола Віктора Степа-
новича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що підго-
товче судове засідання та розгляд клопотання про здій-
снення спеціального судового провадження відбудеться 
07.06.2017 р. о 10.00 год. у приміщенні Святошинсько-
го районного суду міста Києва за адресою: 03148, м. Ки-
їв-148, вул. Якуба Коласа, 27-А. 

Суддя Ясельський A.M.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-

ня вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю об-
винуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

Корольовський районний суд м. Жи-
томира викликає Єфімова Тараса Олего-
вича як обвинуваченого у кримінальному 
провадженні № 296/2518/16-к у вчиненні 
кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 
258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під голову-
ванням судді Янчук Н.П. у підготовче судо-
ве засідання, що відбудеться 08.06.2017 
року о 09.15 год. у приміщенні Корольов-
ського районного суду м. Житомира за 
адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 
1, зал 6-К (каб. 224).

Явка обвинуваченого в судове засідан-
ня обов’язкова.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваний Степанько Сергій Ле-

онідович, 10.04.1971 р.н., останнє відо-
ме місце фактичного проживання та ре-
єстрації: Херсонська обл., м. Каховка, вул. 
Першотравнева, буд. 27, кв. 85, відповід-
но до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК 
України, вам необхідно з’явитися 25 та 26 
травня 2017 року о 14 год. 00 хв. у каб. № 
23 до слідчого відділу УСБУ в Херсонській 
області старшого слідчого в ОВС Віслоуха 
А.В. за адресою: м. Херсон, вул. Лютеран-
ська, 1, для участі в слідчих та процесу-
альних діях у кримінальному провадженні 
№22015230000000032 від 15.07.2015 за 
ст. 258-3 ч. 1 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваному Пилипенку Анатолію 

Миколайовичу, 18.05.1988 року наро-
дження, який зареєстрований за адресою: 
Донецька область, м. Покровськ, мкр. Ла-
зурний, буд. 75, кв. 33, на підставі ст.ст. 
133, 135, 297-5, КПК України, вам необ-
хідно з’явитися 27.05.2017р. до каб. № 
308 слідчого відділу Управління СБ Украї-
ни в Донецькій області, до слідчого Соко-
ла В.А. за адресою: Донецька область, м. 
Маріуполь, вул. Георгіївська, буд. 77, для 
відкриття та ознайомлення із матеріала-
ми кримінального провадження, вручен-
ня вам обвинувального акта та реєстру 
матеріалів у кримінальному провадженні 
№ 22017050000000153, за ч. 1 ст. 258-3 
КК України в порядку ст. 290 КПК Украї-
ни при здійсненні спеціального досудово-
го розслідування.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваний Бут Андрій Сергійо-

вич, 06.12.1983 р.н., останнє відоме міс-
це реєстрації: смт Ясногірка, м. Крама-
торськ Донецької області, пров. Ярослав-
ський, буд. 15, відповідно до вимог ст.ст. 
133, 135, 290, 297-5 КПК України вам не-
обхідно з’явитися 26.05.2017 р. о 10.00 
год. до слідчого УСБУ у Львівській облас-
ті Вавричука Н.Я. (м. Львів, вул. С. Банде-
ри, 1, каб. № 115), для вручення повідо-
млення про підозру, допиту як підозрюва-
ного та виконання вимог статті 290 КПК 
України у кримінальному провадженні  
№ 22017140000000021. Поважні причини 
неприбуття зазначені в ст. 138 КПК Украї-
ни. Наслідки неприбуття вказані в ст. 139 
КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваний Литовченко Олександр 

Леонідович, 08.11.1976 р.н., останнє відо-
ме місце реєстрації: м. Лисичанськ Луган-
ської області, вул. Красна, буд. 73, відпо-
відно до вимог ст.ст. 133, 135, 290, 297-
5 КПК України вам необхідно з’явитися 
26.05.2017 р. об 11.00 год. до слідчо-
го УСБУ у Львівській області Вавричу-
ка Н.Я. (м. Львів, вул. С. Бандери, 1, каб.  
№ 115), для вручення повідомлен-
ня про підозру, допиту як підозрюва-
ного та виконання вимог статті 290 КПК 
України у кримінальному провадженні  
№ 22017140000000020. Поважні причини 
неприбуття зазначені в ст. 138 КПК Украї-
ни. Наслідки неприбуття вказані в ст. 139 
КПК України.

Святошинський районний суд міста Ки-
єва викликає як обвинуваченого Нахлу-
піна Віталія Германовича, 19.04.1966 ро-
ку народження, для розгляду криміналь-
ного провадження, внесеного 22.08.2016 
р. до ЄРДР за № 42016010000000184 від-
носно Нахлупіна Віталія Германовича, об-
винуваченого у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України, та по-
відомляє, що підготовче судове засідан-
ня та розгляд клопотання про здійснення 
спеціального судового провадження від-
будеться 07.06.2017 р. о 10.30 год. у при-
міщенні Святошинського районного су-
ду міста Києва за адресою: 03148, м. Ки-
їв-148, вул. Якуба Коласа, 27-А.

Суддя Ясельський A.M.
У разі неявки обвинуваченого до суду, 

оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.
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оголошення

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

Втрачений судновий білет 

на ім’я Волчек Віктор Борисович, 

човен № УХБ 50-24 

вважати недійсним.

Втрачені: Свідоцтво про право власнос-
ті на прогулянкове судно та Свідоцтво про 
право плавання під Державним прапором 
(Судновий патент) для прогулянкових су-
ден по судну «RXT-X», реєстраційний но-
мер «uа 0209 НА», що належать Дейко 
(Левицькій) Тетяні Володимирівні, вважа-
ти недійсними.

ТОВ «Таращамолоко», 
код ЄДРПОУ 25301978 повідомляє, 
що штамп та печатка підприємства 

старого зразка є недійсними, у зв’язку 
з виготовленням печатки та штампу 

нового зразка.

У зв’язку з втратою суднового білета, се-
рія СЯ № 004846, зареєстрованого РД інспек-
цією Головного державного реєстратора фло-
ту в м. Дніпропетровську в Судновій книзі Укра-
їни серії СК №163, запис №151, виданого влас-
нику Редька Олегу Миколайовичу на яхту марки 
Конрад-25РТ, 1988 року побудови, бортовий но-
мер «ДНІ-1456К», вважати недійсним.

15.02.2017 року Білокуракинським ра-
йонним судом Луганської області бу-
ло винесено рішення по цивільній спра-
ві №409/9/17-ц за позовом Попова Євгена 
Вікторовича до Попової Валентини Федо-
рівни про розірвання шлюбу. Вимоги по-
зивача задоволено в повному обсязі.

Суддя Третяк О. Г.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача по справі 
№ 409/498/17 за позовом Палагути Олени Олексан-
дрівни до Палагути Романа Леонідовича про надання 
дитині права виїзду за кордон.

Судове засідання відбудеться 29.05.2017 року о 
14.30 год. (резервна дата 12.06.2017 року о 14.30 
год.) у залі суду за адресою: Луганська область, смт 
Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідач Палагута Роман Леонідо-
вич, останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ, кв. 
Героїв Сталінграда, буд. 12, кв. 91.

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

Суддя Максименко О. Ю.

У зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом 
Публічного акціонерного товариства «Перший Укра-
їнський Міжнародний Банк» до Синька Олександра 
Володимировича, Приморський відділ державної ви-
конавчої служби м. Маріуполя ГТУЮ України у До-
нецькій області про звільнення майна з-під арешту, 
Приморський районний суд міста Маріуполя викли-
кає як відповідача Синька Олександра Володимиро-
вича, останнє місце проживання якого є – місто Ма-
ріуполь, вулиця Кронштадтська, будинок 3, квартира 
38, у судове засідання, яке відбудеться в приміщенні 
суду за адресою: м. Маріуполь, проспект Будівельни-
ків, буд. 52а, кабінет № 3,6 на 09.00 годину 29 трав-
ня 2017 року та на 08.30 годину 12 червня 2017 року.

Відповідачу пропонується в разі неявки повідоми-
ти суд про причини. В разі неявки без поважної при-
чини справа може бути розглянута у відсутності від-
повідача.

Суддя Н. М. Курбанова

Войтенко Олександр Сергійович, 23 квітня 1993 
року народження, місце реєстрації: Автономна Рес-
публіка Крим, Сакський район, село Іванівка, вули-
ця Комсомольська, 33, фактичне місце проживан-
ня: Київська область, місто Бровари, вулиця Симо-
на Петлюри, 36, квартира 164 – викликається до Бро-
варського міськрайонного суду Київської області як 
відповідач по цивільній справі № 361/2257/17 (про-
вадження № 2/361/1784/17) за позовом Лукашової 
Аліни Валеріївни до Войтенка Олександра Сергійови-
ча, третя особа: Броварська міська рада як Орган опі-
ки та піклування, про позбавлення батьківських прав 
та стягнення аліментів.

Судовий розгляд справи відбудеться 12 червня 
2017 року о 09 год. 00 хв. Явка до суду обов’язкова. 
Адреса суду: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. 
Грушевського, 2, кабінет (зал с/з) № 217.

Суддя В. О. Василишин

Ленінський районний суд м. Полтави викли-
кає відповідача Андрусенка Сергія Володимирови-
ча, який зареєстрований за адресою: м. Полтава, 
вул. Кременчуцька, 96/29, кв. 4, у судове засідан-
ня по цивільній справі № 553/207/17ц, провадження 
№ 2/553/441/2017 за позовом Уповноваженої особи 
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здій-
снення ліквідації Публічного акціонерного товари-
ства «Всеукраїнського Акціонерного Банку» до Ан-
друсенка Сергія Володимировича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, яке відбу-
деться 30 травня 2017 року о 09 годині 00 хвилин у 
приміщенні Ленінського районного суду м. Полтави 
по вул. А.Кукоби, 37.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки, спра-
ву буде розглянуто за вашої відсутності. Відповідач 
зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в 
судове засідання.

Суддя Н. І. Крючко

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області (вул. 
Д. Галицького, 22, м. Дубно Рівненської області) викликає 
в судове засідання на 10 годину 00 хвилин 30 червня 2017 
року як відповідачку Ярославкіну Світлану Анатоліївну, 19 
червня 1983 року народження, жительку: вул. Стецька, 10,  
м. Дубно Рівненської області, останнє відоме місце реєстра-
ції: с. Ометенці Немирівського району Вінницької області, у 
цивільній справі за позовом Управління праці та соціально-
го захисту населення Дубенської міської ради до Ярослав-
кіної Світлани Анатоліївни про стягнення надміру виплаче-
них коштів.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачка 
вважається повідомленою про час та місце розгляду справи.

В разі неявки відповідачки в судове засідання на вказаний 
час та неповідомлення про поважність причин неявки, відпо-
відно до ст. 169 ч. 4 ЦПК України, справа буде розглянута в її 
відсутність на підставі наявних в матеріалах справи доказів.

Суддя Р. В. Ралець

Співвідповідач Товт Ігор Михайлович (останнє відо-
ме місце проживання: с. Боярка, Лисянський район, Чер-
каська область) викликається в судове засідання у спра-
ві № 700/180/17, пр. № 2/700/164/17 за позовом Підсуш-
ньої Віти Михайлівни до Боярської сільської ради Лисян-
ського району, Товта І. М., Савонік О. М., Терещенко Н. М., 
треті особи: відділ Держгеокадастру в Лисянському ра-
йоні, державний реєстратор реєстраційної служби Ли-
сянського РУЮ, про визнання права власності на спад-
кове майно.

Справа призначена до судового розгляду на 10.00 го-
дину 27 липня 2017 року в залі засідань Лисянського ра-
йонного суду Черкаської області за адресою: вул. Неза-
лежності, 4, смт Лисянка Черкаської області.

Явка співвідповідача до суду обов’язкова. У разі не-
явки співвідповідача до суду на вказану дату, справа бу-
де розглянута без співвідповідача за наявними в ній до-
казами.

Суддя Н. О. Добриднюк

Шевченківський районний суд м. Львова викликає від-
повідачів: Білозуб Наталію Михайлівну, місце проживання: 
79491, м. Львів-Брюховичі, вул. Гайкова, 1, Коземчук Клав-
дію Сергіївну, місце проживання: 78301, Івано-Франківська 
обл., м. Снятин, вул. Виноградка, 29а, Витязя Андрія Михай-
ловича, місце проживання: 79059, м. Львів, вул. А.Лінкольна, 
37/80, Витязь Тетяну Степанівну, місце проживання: 79019, 
м. Львів, вул. Замарстинівська, 22/8а, Іванця Ореста Ігорови-
ча, місце проживання: 79058, м. Львів, вул. Торфяна, 13/14, 
Іванець Наталію Михайлівну, місце проживання: 79020,  
м. Львів, вул. Ю.Липи, 45/6, Підлужного Ореста Михайлови-
ча, місце проживання: 2200, Львівська обл., м. Трускавець, 
вул. Стебницька, 88/1, Чопко-Погребняк Надію Степанівну, 
місце проживання: 04071, м. Київ, пр. Хоревий, 4/40, Пав-
ліва Ореста Володимировича, Павлів Оксану, місце прожи-
вання: 79491, м. Львів-Брюховичі, вул. Бічна Бурденка, 6а, 
Гнатишина Остапа Романовича, місце проживання: 79017,  
м. Львів, вул. Переяславська, 20/4, у судове засідання, яке 
призначено на 06.06.2017 р. о 14.30 год. у цивільній справі  
№ 466/5481/14-ц за позовом заступника прокурора Львів-
ської області в інтересах держави, яку представляє Мініс-
терство інфраструктури України, від імені якого діє Держав-
не територіально-галузеве об’єднання (ДТГО) «Львівська за-
лізниця» до Білозуб Наталії Михайлівни, Коземчук Клавдії 
Сергіївни, Витязя Андрія Михайловича, Витязь Тетяни Сте-
панівни, Іванця Ореста Ігоровича, Іванець Наталії Михайлів-
ни, Підлужного Ореста Михайловича, Чопко-Погребняк Надії 
Стефанівни, Павліва Ореста Володимировича, Павлів Окса-
ни, Гнатишина Остапа Романовича, з участю третьої особи: 
Відділу держземагентства у м. Львові, про визнання недій-
сним договорів купівлі-продажу земельних ділянок та витре-
бування земельних ділянок з незаконного володіння.

Судове засідання щодо розгляду справи відбудеться в 
приміщенні Шевченківського районного суду м. Львова за 
адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 12, поверх 4/21.

Неявка відповідачів у судове засідання без поважних при-
чин, або неповідомлення про причини неявки не буде пере-
шкодою для розгляду справи.

Суддя Ковальчук О. І.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Ременяка Сергія Вікторовича (Лу-
ганська область, м. Кадієвка (Стаханов), вул. 60 років 
Жовтня, 3/6) у судове засідання з розгляду цивільної 
справи № 428/2074/17 за позовом Кузьміна Євгена Вале-
рійовича в інтересах Ременяк Ірини Віталіївни до Реме-
няка Сергія Вікторовича про розірвання шлюбу та стяг-
нення аліментів на утримання неповнолітньої дитини, яке 
відбудеться 31 травня 2017 року о 09 годині 00 хвилин у 
приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сє-
вєродонецьк, бул. Дружби Народів, 19. У разі неявки на 
вказане судове засідання суд розглядатиме справу без 
вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. О. Юзефович

Сватівський районий суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл.50-річчя Перемоги, 34, викликає Старченка 
Олександра Вікторовича, як відповідача в судове за-
сідання по цивільній справі № 426/5300/17 за позо-
вом Старченко Ірини  Валеріївни до Старченка Олек-
сандра Вікторовича про розірвання шлюбу, що від-
будеться 02 червня 2017 року об 11.30 год.

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

Суддя  В. О. Половинка

Сватівський районий суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Колесніченко 
Максима Сергійовича, як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/5431/17 за позовом 
Колесніченко Вікторії Олександрівни до Колеснічен-
ко Максима Сергійовича про надання дозволу на ви-
їзд неповнолітньої дитини за кордон без згоди бать-
ка, що відбудеться 02 червня 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 В. О. Половинка

Сватівський районий суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Субботу Ген-
надія Івановича, як відповідача в судове засідання по 
цивільній справі № 426/4881/17 за позовом Суббота 
Тетяни Іванівни до Субботи Геннадія Івановича про 
розірвання шлюбу, що відбудеться 02 червня 2017 
року о 09.30 год.

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

Суддя В. О. Половинка

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викли-
кає як відповідача Моісеєнка Андрія Олексійовича, (Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, буд. 
59а, кв. 56) у судове засідання з розгляду цивільної спра-
ви за позовом Моісеєнко Анни Валеріївни до Моісеєнка Ан-
дрія Олексійовича, третя особа: Служба у справах дітей Сєвє-
родонецької міської ради, про надання дозволу на тимчасо-
вий виїзд за кордон неповнолітньої дитини та дозвіл на реє-
страцію місця проживання без згоди батька, яке відбудеть-
ся 02.06.2017 року о 14 годині 00 хвилин у приміщенні су-
ду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, буль-
вар Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане судове за-
сідання суд розглядатиме справу без вашої участі на підста-
ві ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Сватівський районий суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Шавочкіна 
Валерія Ігоровича, як відповідача в судове засідання 
по цивільній справі № 426/4879/17 за позовом Ша-
вочкіної Олени Володимирівни до Шавочкіна Валерія 
Ігоровича про розірвання шлюбу, що відбудеться 02 
червня 2017 року о 10.30 год.

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

Суддя В. О. Половинка

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Цимбала Євгена Васильовича, (Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Гвардій-
ський, буд. 55б, кв. 93) у судове засідання з розгляду ци-
вільної справи за позовом Цимбал Марини Володимирів-
ни до Цимбала Євгена Васильовича, третя особа: Цимбал 
Мар’яна Євгенівна, про стягнення аліментів на утриман-
ня повнолітньої дитини, що продовжує навчання, яке від-
будеться 31.05.2017 року о 15 годині 00 хвилин у примі-
щенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У разі неявки на вка-
зане судове засідання суд розглядатиме справу без ва-
шої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Сватівський районий суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Субботу Ген-
надія Івановича, як відповідача в судове засідання по 
цивільній справі № 426/4882/17 за позовом Суббота 
Тетяни Іванівни до Субботи Геннадія Івановича про 
надання дозволу на виїзд неповнолітньої дитини за 
кордон без згоди батька, що відбудеться 02 червня 
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 В. О. Половинка

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова ви-
кликає Мельникова Олексія Олександровича як від-
повідача по цивільній справі за позовом Мельнико-
вої Світлани Олександрівни до Мельникова Олек-
сія Олександровича «Про розірвання шлюбу». Су-
дове засідання призначено на 30 травня 2017 року 
о 09.05; головуючий суддя Горчакова О.І. Судове за-
сідання відбудеться в приміщенні суду за адресою: 
м. Харків, вул. Бібліка (вул. 2-ї П’ятирічки), 18, кор-
пус №2, зала судового засідання 5. У разі неявки на 
судове засідання  справу буде розглянуто без учас-
ті відповідача.

Суддя О. І. Горчакова

Дарницький районний суд м. Києва (адреса суду: 02099, 
м. Київ, вул. Севастопольська, 14) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, 
у судове засідання, яке відбудеться:

 26.05.2017 о 09:40 до Богданов Валерій Вікторович 
(останнє відоме місце реєстрації: 02088, м. Київ, вул. Леніна, 
буд.29, кв. 20) справа № 753/1781/17, суддя Даниленко В. В.

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

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

Токмацький районний суд Запорізької обл. (адреса суду: 
71700, Запорізька обл., м. Токмак, вул. Леніна, 28) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення 
заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

 26.05.2017 о 08:20 до Леусов Євген Іванович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 71717, Запорізька обл.,Токмацький 
р-н, м. Молочанськ, вул. Чапаєва, буд. 2) справа  
№ 328/717/17, суддя Коваленко П. Л.

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

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

Заліщицький районний суд Тернопільської обл. 
(адреса суду: 48664, Тернопільська обл., м. Заліщи-
ки, вул. Лисенка, 1) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться:

 24.05.2017 о 09:00 до Сліворський Богдан Ярос-
лавович (останнє відоме місце реєстрації: 48634, 
Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Устечко, 
вул. Франка Івана, буд. 90) справа № 597/486/17, 
суддя Торська І. В.

 24.05.2017 о 09:00 до Максим’юк Олександра Ми-
колаївна (останнє відоме місце реєстрації: 48613, 
Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Поділля) 
справа № 597/484/17, суддя Торська І. В.

 24.05.2017 о 09:00 до Триш (Федів)  Людми-
ла Мирославівна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 48634, Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. 
Устечко, вул. Зелена, буд. 19) справа № 597/485/17, 
суддя Торська І. 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.

Ковпаківський районний суд м.Суми (адреса су-
ду: 40000, Сумська обл., м. Суми, вул. Першотравне-
ва, 12) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ При-
ватбанк, про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться:

 26.05.2017 о 08:50 до Вірченко Артем Олего-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 40011, Сум-
ська обл., м. Суми, вул. Супруна, буд. 13) справа  
№ 592/3000/17, суддя Котенко О. А.

 08.06.2017 о 08:20 до Голосняк Даніїл Олексан-
дрович (останнє відоме місце реєстрації: 40006, Сум-
ська обл., м. Суми, вул. Добролюбова, буд. 70) спра-
ва № 592/2421/17, суддя Чернобай О. I.

 26.05.2017 о 08:40 до Онищенко Михайло Віталі-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 40034, Сум-
ська обл., м. Суми, вул. Топалянська, буд. 28) справа 
№ 592/3011/17, суддя Котенко О. А.

 22.06.2017 о 08:30 до Сафонова Тетяна Василів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 40030, Сумська 
обл., м. Суми, вул. Робітниче селище , буд. 14) спра-
ва № 592/3083/17, суддя Труханова Л. М.

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

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

Канівський міськрайонний суд Черкаської обл. (адреса 
суду: 19000, Черкаська обл., м. Канів, вул. Леніна, 88) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

 26.05.2017 о 08:30 до Василенко Сергій Юрійович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 19025, Черкаська обл., Ка-
нівський р-н, с. Пекарі, вул. Шевченка, буд.173) справа  
№ 697/931/17, суддя Льон О. М.

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

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
гр. Кострубі Ігорю Миколайовичу, 27.05.1972 р.н., жит. м. Льво-

ва, вул. Шевченка, буд. 338, кв. 16, необхідно з’явитися 26.05.2017р. 
о 10.00 год. у слідчий відділ прокуратури Львівської області (м. Львів, 
вул. Городоцька, буд. 16, каб. №3) до старшого слідчого Скольця О.В., 
для проведення допиту підозрюваного у кримінальному проваджен-
ні №12013150010000889 від 06.12.2013 за ч. 5 ст. 191. ч. 1 ст. 366 КК 
України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
гр. Лоцману Андрію Борисовичу, 02.07.1986 р.н., жит. м. Львів, 

вул. Бортнянського, б. 50/3, кв. 12, необхідно з’явитися 26.05.2017р. 
о 10.00 год. у слідчий відділ прокуратури Львівської області (м Львів, 
вул. Городоцька, буд. 16, каб. №11) до слідчого Стебеляк Ю.П., для 
проведення допиту підозрюваного у кримінальному провадженні 
№420140000000115 від 06.06.2014 за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, 
ч. 2 ст. 375 та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
гр. Гудимі Юрію Євгеновичу, 06.03.1964 р.н., жит. с. Пасіки-Зубриць-

кі Пустомитівського району Львівської області, вул. Лесі Українки, буд. 
51, необхідно з’явитися 26.05.2017р. о 10.00 год. у перший слідчий від-
діл слідчого управління прокуратури Львівської області (м. Львів, вул. 
Городоцька, буд. 16, каб. № 10) до слідчого в ОВС Пшенички A.M., 
для проведення допиту підозрюваного у кримінальному провадженні  
№ 42013000000000066 від 12.02.2013 за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 
364, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 369 КК України.
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Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

Головуючий по справі суддя Селидівського місь-
кого суду Донецької області Черков В.Г. здійснює ви-
клик до суду, який розташовано за адресою: м. Се-
лидове, вул. Пушкіна, 4 (тел.: 06237-7-22-41) обви-
нуваченого: Кострубицького Олексія Олександро-
вича, останнє відоме місце проживання якого: м. 
Донецьк, вул. Роздольна, 28/126, який обвинува-
чується у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 
258-3 КК України, для участі у спеціальному судо-
вому засіданні по кримінальному провадженню № 
12015050000000442 від 02.06.2015 р., яке відбудеть-
ся 14.06.2017 року об 11 годині 00 хвилин.

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

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

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

Головуючий суддя В. Г. Черков

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

Головуючий по справі суддя Селидівського місь-
кого суду Донецької області Черков В.Г. здійснює ви-
клик до суду, який розташовано за адресою: м. Се-
лидове, вул. Пушкіна, 4 (тел.: 06237-7-22-41) обви-
нуваченого: Горбунова Ігоря Вікторовича, останнє ві-
доме місце проживання якого: м. Донецьк, вул. Ку-
пріна, 1/216, який обвинувачується у вчиненні зло-
чину передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, для 
участі у спеціальному судовому засіданні по кримі-
нальному провадженню № 42015050000000359 від 
21.07.2015 р., яке відбудеться 02.06.2017 року о 10 
годині 00 хвилин.

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

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

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

Головуючий суддя В. Г. Черков

Краматорський міський суд Донецької області (84000, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає кри-
мінальне провадження № 234/18437/15-к (провадження 
№ 1-кп/234/289/16) за обвинуваченням Барабаша Юрія 
Дмитровича, обвинуваченого у вчиненні злочинів, перед-
бачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 
1 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 
3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, Мальованого Романа Ле-
онідовича, обвинуваченого у вчиненні злочинів, перед-
бачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 358,  
ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, 
ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, 
ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 
КК України, Сагіра Віталія Леонідовича, обвинуваченого у 
вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27, 
ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 366,  
ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, 
ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Викликаються обвинувачені:
Барабаш Юрій Дмитрович, 26.01.1964 р.н., який про-

живає за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, 
вул. Одеська, буд. 30;

Сагір Віталій Леонідович, 19.12.1986 р.н., який прожи-
ває за адресою: Донецька область, Старобешевський ра-
йон, с. Новий світ, вул. Романової, буд. 3, кв. 68;

Мальований Роман Леонідович, 05.12.1989 р.н., який 
проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська, 
буд. 63, кв. 96, на 30.05.2017 року о 10.00 год. до суду, 
каб. №23, для участі у розгляді справи по суті.

Суддя Ю. В. Фоміна

Печерський районний суд м. Києва викликає Щел-
кова Михайла Констянтиновича як відповідача в су-
дове засідання у цивільній справі за позовом Яцуби 
Оксани Ігорівни до Івахненко Альони Олександрівни, 
приватного нотаріуса Щелкова Михайла Констянти-
новича, Алєксєєва Юрія Володимировича, треті осо-
би без самостійних вимог: Яцуба Володимир Григо-
рович, приватний нотаріус Косюк Олена Петрівна, 
яке призначено на 1 червня 2017 року о 12 год. 15 хв. 
та відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 
42-а, каб. 24, під головуванням судді Підпалого В. В.

Печерський районний суд м. Києва викликає Івах-
ненко Альону Олександрівну як відповідачку в су-
дове засідання у цивільній справі за позовом Яцуби 
Оксани Ігорівни до Івахненко Альони Олександрівни, 
приватного нотаріуса Щелкова Михайла Констянти-
новича, Алєксєєва Юрія Володимировича, треті осо-
би без самостійних вимог: Яцуба Володимир Григо-
рович, приватний нотаріус Косюк Олена Петрівна, 
яке призначено на 1 червня 2017 року о 12 год. 15 хв. 
та відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 
42-а, каб. 24, під головуванням судді Підпалого В. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Карпушенко Володимир Валерійович, 12.12.1974 року народження, адреса для листуван-

ня: м. Севастополь, вул. Адмірала Юмашева, буд. 25, кв. 69, відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135, 137, 2975 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) викли-
кається «26» травня 2017 року о 10:00 год. до Головної військової прокуратури Генеральної 
прокуратури України за адресою:  м. Київ, вул. Московська, 8, кабінет 127 (тел. +38044-200-
58-01) для участі у проведенні допиту як підозрюваного у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Криміналь-
ного кодексу України у кримінальному провадженні № 42016000000002292 від 09.09.2016.

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

Згідно ст. 138 КПК України, поважними причинами неприбуття особи на виклик є: 1) за-
тримання, тримання під вартою або відбування покарання; 2) обмеження свободи пересуван-
ня внаслідок дії закону або судового рішення; 3) обставини непереборної сили (епідемії, вій-
ськові події, стихійні лиха або інші подібні обставини); 4) відсутність особи у місці проживан-
ня 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 ін-
ших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки 
про виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

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

ний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлен-
ня з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про при-
чини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 
розміру мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокуро-
ра; від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слід-
чого судді, суду.

ч. 2 — у випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного може бу-
ти застосовано привід.

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

Згідно п. 201 розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України, положення ч. 5 ст. 139 цього 
Кодексу поширюються також на осіб, які понад шість місяців переховуються від органів слід-
ства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно яких наяв-
ні фактичні дані, що вони перебувають за межами України, на тимчасово окупованій терито-
рії України або в районі проведення антитерористичної операції.

Заступник начальника слідчого відділу 
Головної військової прокуратури 

Генеральної прокуратури України  
В. Приймачок

Ухвалою Бердянського міськрайонного суду Запорізь-
кої області від 25.04.2017 року призначено судове засідан-
ня в порядку спеціального судового провадження по кримі-
нальному провадженню відносно Полторацької Ірини Іванів-
ни, яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 
КК України на 14.00 годину 8 червня 2017 року.

До суду як обвинувачена викликається Полтораць-
ка Ірина Іванівна. Судове засідання відбудеться 8 черв-
ня 2017 року о 14 годині 00 хвилин у приміщенні Бердян-
ського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область,  
м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, зал 303.

Суддя Троценко Т. А.

Ухвалою Бердянського міськрайонного суду Запо-
різької області від 9 березня 2017 року відкрито про-
вадження по спеціальному досудовому розслідуван-
ню за обвинуваченням Варвашені Тетяни Миколаїв-
ни у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 1 ст. 258-3 КК України та призначене під-
готовче судове засідання.

До суду як обвинувачена викликається Варваше-
ня Тетяна Миколаївна. Підготовче судове засідання 
відбудеться 30 травня 2017 року об 11 годині 00 хви-
лин у приміщенні Бердянського міськрайонного суду 
за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. 
Консульська, 64. 

Суддя Богомолова Л. В.

Долинський районний суд Кіровоградської облас-
ті викликає на 14.00 годину 24 липня 2017 року від-
повідача Макаренка Віктора Георгійовича (останнє 
місце проживання за адресою: вул. Радянська, 155, 
кв. 93, м. Долинська, Долинський район, Кіровоград-
ська обдасть) у цивільній справі за позовом Мака-
ренко Т. І. до Макаренка В. Г. про розірвання шлюбу. 
Справа розглядатиметься суддею Баранським Д. М. 
У разі неявки відповідача у справі може бути ухвале-
но заочне рішення.

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської 
області (м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) повідомляє 
відповідачку по цивільній справі Нижугу Наталю Григо-
рівну, 16.09.1982 року народження, про слухання справи 
за позовом Арсірової Олени Геннадіївни до Нижуги Ната-
лі Григорівни, третя особа – Служба у справах дітей Ні-
копольської міської ради, про позбавлення батьківських 
прав, призначення опікуна, стягнення аліментів.

Справа призначена до слухання на 7 червня 2017 ро-
ку о 14.00 годині під головуванням судді Рибакової В. В.

У разі неявки відповідачки справа буде розглянута в 
її відсутність на підставі тих доказів, які є в матеріалах 
справи.

Болехівський міський суд Івано-Франківської об-
ласті викликає відповідача Мандрика Євгена Воло-
димировича, 02.02.1991 року народження, прожива-
ючого: с. Сукіль, вул. І.Франка, 82, Болехівської місь-
кої ради Івано-Франківської області, для явки в судо-
ве засідання по цивільній справі за позовом Львів-
ського державного університету внутрішніх справ до 
Мандрика Євгена Володимировича про стягнення за-
боргованості по оплаті за навчання, яке відбудеться 
29 травня 2017 року об 11.00 год. за адресою: м. Бо-
лехів, вул. Коновальця, 34а Івано-Франківської об-
ласті.

Суддя В. Б. Сметанюк

У зв’язку з втратою, вважати недійсними: Паспорт гро-
мадянина України на ім’я Олексієнко Зої Олександрівни, се-
рії ТТ № 202347, виданий Подільським РВДМС у м. Києві 
26.11.2013 року.

Посвідчення водія на ім’я Олексієнко Зої Олександрівни.
Технічний паспорт на автомобіль Мазда 3, державний но-

мер АА 6547 НЕ, 2008 року випуску, серії ААС350690, вида-
ний ВРЕР-11 УДАЇ в м. Києві.

Пенсійне посвідчення на ім’я Олексієнко Зої Олександрів-
ни, 01.11.1955 року народження. Посвідчення ветерана пра-
ці на ім’я Олексієнко Зої Олександрівни, 01.11.1955 року на-
родження.

Посвідчення адвоката на ім’я Олексієнко Зої Олександрів-
ни №3735/10, видане Київською обласною КДКА 18.09.2008 
року, серії АІ-894850.

Арбітражним керуючим Бандолою О. О. (свідоцтво 
від 17.07.2013 № 853) проводиться конкурс із визна-
чення торгуючої організації, яка буде задіяна як орга-
нізатор проведення відкритих публічних торгів (аук-
ціону) з продажу майна боржників у процедурі бан-
крутства: на стадіях санації та ліквідації. Пропозиції 
щодо порядку, умов і строків проведення торгів (аук-
ціону), суми винагороди тощо, а також інформацію 
щодо досвіду роботи із проведення аукціонів, копії 
статутних і дозвільних документів, приймаються за 
адресою: 04119, м. Київ, вул. С. Хохлових, 6-б, кв. 31.

Дашко Лариса Миколаївна викликається в судо-

ве засідання до Пологівського районного суду За-

порізької області як відповідачка у цивільній справі 

№324/1808/16-ц за позовом Дашка Валерія Микола-

йовича до Дашко Лариси Миколаївни про розірван-

ня шлюбу, яке відбудеться 02.06.2017 року о 08 год. 

00 хв. у приміщенні суду за адресою: вул. Єдності, 28,  

м. Пологи Запорізької області. 

Суддя Іванченко М. В.

Миронівський районний суд Київської області повідомляє, що 31 
травня 2017 року о 16 годині в приміщенні суду за адресою: вулиця 
Першотравнева, 3, місто Миронівка Київської області, відбудеться роз-
гляд цивільної справи ЄУН 371/336/17 за позовом Фурманової Тетя-
ни Володимирівни до Козинської сільської ради Миронівського райо-
ну Київської області, Кучури Олега Михайловича, треті особи, які не за-
являють самостійних вимог щодо предмета спору: Миронівська район-
на державна адміністрація Київської області, відділ Держгеокадастру в 
Миронівському районі Київської області, про встановлення факту та ви-
знання права власності в порядку спадкування. В судове засідання ви-
кликається відповідач Кучура Олег Михайлович. В разі неявки відпові-
дача справа буде розглянута заочно у його відсутність.

Суддя Л. О. Капшук

Ухвалою Куйбишевського районного суду Запорізької області від 21.03.2017 
року у справі № 319/7/17 постановлено здійснювати спеціальне судове прова-
дження у кримінальному провадженні за обвинуваченням Порохні В. М у скоєнні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суддя Куйбишевського районного суду Запорізької області Валігурський Г. Ю. 
викликає Порохню Володимира Павловича, який народився 13.11.1978 року у  
м. Сніжне Донецької області, зареєстрований за адресою: вул. Чапека, 12, кв. 25, 
м. Сніжне Донецької області, проживаючого за адресою: вул. Брюсова, 17, кв. 11, 
м. Сніжне Донецької області, до Куйбишевського районного суду Запорізької об-
ласті за адресою: 71001, Запорізька область, смт Більмак, вул. Центральна, 26а 
(тел. (06147)21358) як обвинуваченого (за обвинуваченням в скоєнні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України) для участі у судовому засіданні кримі-
нального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  
№ 22016050000000206 від 29.09.2016 року, що відбудеться о 14.00 год. 31 трав-
ня 2017 року в залі засідань Куйбишевського районного суду Запорізької області.

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про відкритий продаж частки у Статутному капіталі ТОВ «Метал»

Я, Гончаренко Олег Іванович, учасник ТОВ «Метал» (код ЄДРПОУ 
24446930), маю намір продати свою частку в розмірі 3,387% у Статут-
ному капіталі ТОВ «Метал» за вартістю, що складає 1 800 000 (один 
мільйон вісімсот тисяч) гривень 00 коп.

Зацікавленим фізичним та/або юридичним особам прохання звер-
татися зі своїми пропозиціями письмово за адресою: 49040, м. Дніпро, 
ж/м Тополя-1, буд. 15, корп. 1, кв. 91, з обов’язковим дублюванням  
своєї пропозиції на електронну адресу: oleg-goncharenko@i.ua.

Пропозиції на право придбання частки в Статутному капіталі ТОВ 
«Метал» приймаються протягом шістдесяти календарних днів з дня 
оприлюднення даного повідомлення.

Дворічанський районний суд Харківської області викликає Міхненко Ві-
олету Володимирівну, 1989 р. н., останнє відоме місце реєстрації: Харків-
ська обл., Дворічанський р-н, с. Мечніково, вул. Центральна, 4, як відпові-
дача на судове засідання по цивільній справі № 618/310/17 (провадження 
№2/618/133/17) за позовом Міхненка Дмитра Миколайовича до Міхненко Ві-
олети Володимирівни про розірвання шлюбу, призначене на 30 травня 2017 
р. о 09.00. Судове засідання відбудеться в залі № 2 приміщення Дворічан-
ського районного суду Харківської обл. за адресою: Харківська область, смт 
Дворічна, вул. Осіння, 1. За неможливості явки відповідач зобов’язаний по-
відомити суд про причини неявки. У разі неявки відповідача до суду в зазна-
чений день і час без поважних причин, неповідомлення про причини неявки, 
справу буде розглянуто за відсутності відповідача на підставі наявних дока-
зів з постановленням заочного рішення.

Суддя Є. А. Рябоконь

Зміївський районний суд Харківської області викликає Савченко Катери-
ну Олександрівну, 21.12.1989 р.н., місце реєстрації: Харківська обл., Зміїв-
ський р-н, с. Нижній Бішкін, вул. Першотравнева, 41, для проведення судо-
вого засідання по цивільній справі за позовом Бабича Михайла Івановича до 
Савченко Катерини Олександрівни про визнання особи такою, яка втратила 
право користування житловим приміщенням, треті особи: Бабич Тетяна Іва-
нівна, Бабич Андрій Михайлович, Бабич Максим Михайлович, Бабич Хрис-
тина Василівна. Судове засідання відбудеться 21.06. 2017 р. о 14.30 у при-
міщенні Зміївського районного суду Харківської обл. за адресою: м. Зміїв, 
Харківської обл., вул. Адміністративна, 6, зала судового засідання № 3. Явка 
є обов’язковою. У разі неявки відповідача Савченко Катерини Олександрівни 
на судове засідання справу буде розглянуто за її відсутності на підставі наяв-
них у справі доказів та буде постановлене заочне рішення.

Суддя В. В. Овдієнко

Малиновський районний суд м. Одеси викликає Дінаковського Євге-
на Сергійовича, останнє відоме місце проживання: м. Одеса, як відпо-
відача в судове засідання по цивільній справі за позовом Дінаковської 
Юлії Валеріївни, яка діє в своїх інтересах та в інтересах малолітньої Ді-
наковської Таміли Євгенівни до Дінаковського Євгена Сергійовича, тре-
тя особа: Відділ опіки та піклування Малиновської державної адміні-
страції, про збільшення розміру аліментів та позбавлення батьківських 
прав, призначене на 12 червня 2017 року о 12 годині 45 хвилин у кабі-
неті № 220 суду за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1-а.

У разі неявки в судове засідання без поважних причин, розгляд спра-
ви буде проведено за вашої відсутності за наявними в ній доказами.

Суддя Маркарова С. В.
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В провадженні Лисичанського міського суду Луган-
ської області перебуває кримінальне провадження сто-
совно Харченка Олексія Геннадійовича, обвинувачено-
го у вчиненні злочинів, передбачених ст. 260 ч. 2, ст. 27  
ч. 2, ст. 28 ч. 2, ст. 437 ч. 2 КК України, яке здійснюєть-
ся за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального 
судового провадження.

Обвинувачений Харченко Олексій Геннадійовича заре-
єстрований за адресою: Луганська область, місто Крас-
ний Луч, вул. Козакова, 12/1.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лисичан-
ський міський суд Луганської області викликає Харченка 
Олексія Геннадійовича у судовий розгляд 31 травня 2017 
року об 11 годині 00 хвилин за адресою суду: Луганська 
область, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядатиметься колегі-
єю суддів у складі: головуючого судді Старікової М. М., 
суддів Коваленко Н. В., Чернобривко Л. Б.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської 
області – судді Осіпенко Л. М. знаходиться спеціальне кримі-
нальне провадження № 426/17/16-к стосовно Ципкалова Ген-
надія Миколайовича, 21.06.1973 року народження, обвинува-
ченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 
110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Ципкалов Г. М. 
зареєстрований за адресою: Луганська область, Краснодон-
ський район, селище Хрящувате, вул. Південна, 11.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Ципкалова Генна-
дія Миколайовича в підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 29 травня 2017 року о 09.30 год. у залі Сватівського 
районного суду Луганської області за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючого судді Осіпенко Л. М., суддів: Попової О. М., Половин-
ка В. О.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської об-
ласті знаходиться кримінальне провадження № 426/4975/2016-к 
стосовно Сороковенка Руслана Вікторовича, 06.02.1980 року 
народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбачено-
го ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійснювалось спеціаль-
не досудове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 
КПК України. Обвинувачений Сороковенко Руслан Вікторович, 
зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, 
вул. Совєтська, б. 4, кв. 83.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Сороковенка Русла-
на Вікторовича в підготовче судове засідання, яке розглядати-
меться в порядку спеціального судового провадження та відбу-
деться 30 травня 2017 року на 11.30 годину в залі судових за-
сідань Сватівського районного суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голову-
ючої судді Половинки В. О., суддів Осіпенко Л. М., Попової О. М.

В провадженні Лисичанського міського суду Лу-
ганської області перебуває кримінальне провадження  
№ 415/7339/715-к, стосовно Галімуліна Володимира Юрійо-
вича, 5 липня 1973 року народження, обвинуваченого у вчи-
ненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК 
України, яке здійснюється за відсутності обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Обвинувачений Галімулін Володимир Юрійович, зареє-
стрований за адресою: Луганська область, місто Привілля, 
вул. Чапаєва, буд. 6.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський 
міський суд Луганської області викликає Галімуліна Воло-
димира Юрійовича в судовий розгляд, який відбудеться 31 
травня 2017 року о 09.00 годині в залі судових засідань Ли-
сичанського міського суду Луганської області за адресою: 
Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження буде розглядатися колегією 
судді у складі: головуючої судді Старікової М. М., судді Бере-
зіна А. Г., судді Фастовця В. М.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської 
області знаходиться кримінальне провадження № 310/108/17 
стосовно Кичигіна Олексія Миколайовича, 19.04.1977 ро-
ку народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, перед-
баченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійснювалось 
спеціальне досудове розслідування в порядку, передбачено-
му ст. 297-1 КПК України. Кичигін Олексій Миколайович за-
реєстрований за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, 
вул. Ялтинська, буд. 50, кв. 38, фактично мешкає в м. Ро-
веньки Антрацитівського району Луганської області.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Кичигіна Олексія 
Миколайовича в судове засідання, яке відбудеться 29 трав-
ня 2017 року на 11.30 годину в залі судових засідань Сватів-
ського районного суду Луганської області за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючої судді Половинки В. О., суддів Осіпенко Л. М., Скрип-
ника С. М.

Костянтинівський м/р суд Донецької обл. (85110, 
Донецька обл., м. Костянтинівка, пр. Ломоносо-
ва, №157) розглядає цивільну справу № 233/403/17 
за позовом Дорошенко Наталії Василівни до Доро-
шенка Олександра Володимировича про розірвання 
шлюбу.

Відповідач Дорошенко О. В., 30.10.1980 р.н., ви-
кликається в судове засідання, яке відбудеться в 
приміщенні суду (корп. №1, каб. №9) 30.05.2017 р. 
о 10.00 год. 

Відповідачу пропонується надати до суду письмо-
ві заперечення проти позову та посилання на докази, 
якими вони обґрунтовуються.

У випадку неприбуття в судове засідання відпо-
відач повинен повідомити суд про причини неявки, 
інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя B. C. Мартиненко

Селидівський міський суд Донецької області повідомляє, 
що кримінальне провадження №42015050000000358 віднос-
но Цимбалюка Максима Володимировича, який обвинува-
чується у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України призначено до судового розгляду на 29.05.2017 р.  
о 14 годині 00 хвилин.

Селидівський міський суд Донецької області здійснює ви-
клик до суду, який розташовано за адресою: м. Селидове, 
вул. Пушкіна, 4 (тел.: 06237-7-22-24) Цимбалюка Максима 
Володимировича, останнє відоме місце проживання якого: 
м. Донецьк, Донецька область, пр. Миру, 5а/83, який обви-
нувачується у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 258-
3 КК України, для участі в судовому засіданні по криміналь-
ному провадженню № 42015050000000358, яке відбудеться 
29.05.2017 р. о 14 годині 00 хвилин.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації, обвинувачений вважається належним 
чином ознайомлений з її змістом.

У разі неприбуття Цимбалюка М. В. до суду за викликом 
без поважних причин, на нього може бути накладено гро-
шове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заро-
бітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати, або 
застосовано привід, або здійснено спеціальне судове прова-
дження.

Суд роз’яснює, що поважними причинами, через які осо-
ба може не з’явитися на виклик згідно зі ст. 138 КПК України 
є: 1) затримання, тримання під вартою або відбування пока-
рання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії за-
кону або судового рішення; 3) обставини непереборної сили 
(епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні об-
ставини); 4) відсутність особи у місці проживання протягом 
тривалого часу внаслідок відрядження, 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 роди-
чів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загро-
за їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про 
виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють 
з’явлення особи на виклик.

Цимбалюку М. В. обов’язково необхідно заздалегідь пові-
домити про неможливість з’явитись до суду.

Суддя Л. В. Пирогова

Костянтинівський м/р суд Донецької обл. (85110, Доне-
цька обл., м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, №157) розгля-
дає цивільну справу № 233/1056/17 за позовом Державної 
екологічної інспекції у Донецькій області до Грабарчука Ві-
ктора Михайловича про стягнення збитків, заподіяних пору-
шенням природоохоронного законодавства.

Відповідач Грабарчук В. М., 05.08.1956 р.н., викликається 
в судове засідання, яке відбудеться в приміщенні суду (корп. 
№1, каб. №9) 30.05.2017 р. об 11.00 год.

Відповідачу пропонується надати до суду письмові запе-
речення проти позову та посилання на докази, якими вони 
обґрунтовуються.

У випадку неприбуття в судове засідання відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута за його відсутності. 

Суддя B. C. Мартиненко

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

Обвинувачений Борщов Андрій Леонідович, 3 жовтня 
1974 року народження, на підставі ст.ст. 111, 134, 135, 314, 
абзацу 5 ч. 3 ст. 323 КПК України викликається Артемівським 
міськрайонним судом Донецької області для участі в стату-
сі обвинуваченого в підготовчому судовому засіданні кри-
мінального провадження №42014050610000027 від 31 лип-
ня 2014 року за обвинуваченням Борщова Андрія Леонідо-
вича у вчиненні кримінального правопорушення передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться в залі судових 
засідань приміщення суду за адресою: Доненька область,  
м. Бахмут, вул. Миру, 5, 2 червня 2017 року об 11 год. 30 хв. 
Поважні причини неприбуття особи на виклик передбачені 
ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого за 
викликом до суду передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Чопик О. П.

Великописарівський районний суд Сумської 
області викликає в судове засідання Товт Васи-
ля Васильовича (останнє відоме місце реєстрації:  
с. Яблучне Великописарівського району Сумської 
області, вул. Зарічна (колишня Петровського), буд. 
27 як відповідача по цивільній справі № 575/395/17 
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Товт Василя 
Васильовича про стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться о 13 год. 00 хв. 15 червня 
2017 року в залі судового засідання в приміщенні 
суду за адресою: 42800, смт Велика Писарівка, вул. 
Ярослава Мудрого, б. 12 Сумської області.

В разі неявки відповідача в судове засідання без 
поважної причини, неповідомлення про причини не-
явки, справа буде розглянута в заочному порядку.

Суддя О. С. Семенова

Першотравневий районний суд Донецької облас-
ті (87400, смт Мангуш, вул. Котанова, 102 Мангуш-
ського району Донецької області) розглядає цивіль-
ну справу за позовом Певцової Олени Михайлівни 
до Певцова Олексія Олександровича про розірван-
ня шлюбу.

Відповідач — Певцов Олексій Олександрович, 
мешкає: с. Огороднє, вул. Східна, 12, Мангушський 
район, Донецька область, викликається на 5 верес-
ня 2017 року об 11.00 годині до Першотравневого 
районного суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбут-
тя відповідач повинен повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа буде розглянута за його від-
сутністю.

Суддя Скудін В. Є.

В провадженні судді Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84100, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) Мірошниченко Л. Є. знаходиться кримінальне 
провадження внесене до ЄРДР за № 22015050000000170 відносно Бережного Олексан-
дра Олександровича обвинуваченого за ст. 258-3 ч. 1 України.

Обвинувачений Бережний Олександр Олександрович, 05.04.1994 року народження, 
який зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Червоноармійська, 
42/25, викликається на 09.00 год. 30 травня 2017 року до Слов’янського міськрайонно-
го суду (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) у зал № 7, для участі в судо-
вому засіданні.

У випадку неприбуття, обвинувачений повинен повідомити суд про причини неявки, 
інакше справа буде розглянута у його відсутність. 

Красноармійським міськрайонним судом Донецької області здійсню-
ється спеціальне судове провадження по кримінальному провадженню 
за обвинуваченням Ростовського Едуарда Станіславовича, 13.08.1971 
р.н., за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Ростовському Е. С. необхідно з’явитись до зали 
судового засідання №9 Красноармійського міськрайонного суду До-
нецької області за адресою: 85302, Донецька область, м. Покровськ 
(Красноармійськ), вул. Європейська, б. 22, на 09.00 год. 31.05.2017 р.

Суддя І. В. Корнєєва

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, Доне-
цька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовною заявою Рябі-
кової Ольги Андріївни до Рябікова Андрія Володимировича про розірвання шлю-
бу.

Відповідач по справі: Рябіков Андрій Володимирович (місце реєстрації: м. Єна-
кієво, вул. Ломоносова, 5/2) викликається на 30 травня 2017 року о 13 годині 00 
хвилин до суду, кабінет №315, для участі в розгляді справи по суті.

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

Суддя Радченко Л. А.

Печерський районний суд м. Києва викликає Косюк Олену Петрівну 
як третю особу в судове засідання у цивільній справі за позовом Яцуби 
Оксани Ігорівни до Івахненко Альони Олександрівни, приватного нота-
ріуса Щелкова Михайла Костянтиновича, Алєксєєва Юрія Володимиро-
вича, треті особи без самостійних вимог: Яцуба Володимир Григорович, 
приватний нотаріус Косюк Олена Петрівна, яке призначено на 1 червня 
2017 року о 12 год. 15 хв. та відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Хре-
щатик, 42-а, каб. 24, під головуванням судді Підпалого В. В.

Білоцерківський міськрайонний суд (09100, м. Біла Церква, вул. Першо-
травнева, 4-а, 1-й поверх, зал судового засідання № 6, суддя Цуранов А. Ю.) 
викликає в суд відповідача Головацького Івана Івановича по цивільній справі 
за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Головаць-
кого Івана Івановича про стягнення заборгованості, на 16.06.2017 року о 10 
годині 30 хвилин.

У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута за вашої відсут-
ності на підставі наявних у ній доказів.

З опублікуванням у пресі оголошення про виклик, відповідач вважаєть-
ся повідомленим про час та місце розгляду справи згідно з вимогами ст. 74 
ЦПК України.

До прокуратури Запорізької області для допиту як підозрюваний у 
кримінальному провадженні №42016080000000350 від 26.10.2016 ви-
кликається Гук Ігор Володимирович, який мешкає за адресою: Запо-
різька область, м. Мелітополь, вул. Свердлова, 35, кв. 35.

Для проведення слідчих та процесуальних дій, Гуку І. В. необхідно 
прибути 26 травня 2017 року о 09 годині 30 хвилин за адресою: м. За-
поріжжя, вул. Залізнична, 17, до слідчого в ОВС слідчого відділу проку-
ратури Запорізької області Олійника О. С.

При собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бахмут Донецької об-
ласті, вул. Миру, 5) розглядає кримінальне провадження 1-кп/219/449/2017 за об-
винувальним актом відносно Жаданова Владислава Володимировича за скоєння 
кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Обвинувачений Жаданов Владислав Володимирович, останнє місце реєстра-
ції – Донецька область, м. Донецьк, вул. Воїнська, 9/2, викликається на 29.05.2017 
року о 09.30 годині до суду, каб. № 309, для участі у розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття обвинувачений повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглядатися у його відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бахмут Донецької області, 
вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу 2/219/2472/2017 за позовом Кутимської Ма-
рії Вячеславівни до Кутимського Павла Едуардовича про позбавлення батьківських прав 
та стягнення аліментів.

Відповідач у справі: Кутимський Павло Едуардович, останнє місце реєстрації: Луган-
ська область, м. Алчевськ, вул. Чапаєва, 170А/60, викликається на 29.05.2017 року о 
16.00 годині до суду, каб. № 309, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випад-
ку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа 
буде розглядатися у його відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бахмут Донецької області, 
вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу 2/219/2309/207 за позовом ТОВ «Страхова ком-
панія «Альфа-Гарант» до Кругляка Дмитра Леонідовича про відшкодування матеріаль-
ної шкоди.

Відповідач у справі: Кругляк Дмитро Леонідович, останнє місце реєстрації – Доне-
цька область, Бахмутський р-н, вул. Нижня, 38, викликається на 30.05.2017 року о 16.30 
годині до суду, каб. № 309, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випад-
ку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа 
буде розглядатися у його відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

Печерський районний суд м. Києва викликає Алєксєєва Юрія Воло-
димировича як відповідача в судове засідання у цивільній справі за по-
зовом Яцуби Оксани Ігорівни до Івахненко Альони Олександрівни, при-
ватного нотаріуса Щелкова Михайла Костянтиновича, Алєксєєва Юрія 
Володимировича, треті особи без самостійних вимог: Яцуба Володимир 
Григорович, приватний нотаріус Косюк Олена Петрівна, яке призначено 
на 1 червня 2017 року о 12 год. 15 хв. та відбудеться за адресою: м. Ки-
їв, вул. Хрещатик, 42-а, каб. 24, під головуванням судді Підпалого В. В.

Гадяцький районний суд Полтавської області (м. Гадяч, вул. Лесі 
Українки, 6) викликає в судове засідання на 09 год. 00 хв. 15.06.2017 
року як відповідача Бублія Сергія Анатолійовича, 31.12.1980 року наро-
дження, у справі за позовом Удовиченко Юлії Василівни до Бублія С. А., 
третя особа: виконком Гадяцької міськради Полтавської області в осо-
бі сектору реєстрації місця проживання та зняття з реєстрації фізичних 
осіб про втрату права на житло. В разі неявки відповідача в судове за-
сідання та неповідомлення про причини неявки справа буде розгляну-
та за його відсутності. 

Суддя Горошко A. M.

Я, Тресков Михайло Михайлович, керуючись ст. 362 Цивільного кодексу 
України, 28 квітня 2017 року, повідомив належним чином Холопову Анаста-
сію Олександрівну та Приватного нотаріуса Київського міського нотаріаль-
ного округу Чижикова Олександра Олександровича про намір купити 1/5 
частину житлового будинку, розташованого за адресою: місто Київ, вули-
ця Плещеєва, будинок 16 (шістнадцять), про що повідомив поштою цінним 
листом, з літерно-цифровим номером (штрихкодовим ідентифікатором) 
0314815877629, 0314815877610. Прошу, без моєї згоди, не продавати 1/5 
частину житлового будинку, розташованого за адресою: місто Київ, вулиця 
Плещеєва, будинок, 16 (шістнадцять).

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області по кримінальній справі № 185/1746/17 за 
обвинуваченням Сагайдакової Галини Олександрівни у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни, викликає обвинувачену Сагайдакову Галину Олексан-
дрівну в підготовче судове засідання, яке призначене на 
12 червня 2017 року о 15.00 год. та яке буде проводити-
ся головуючим суддею Косюк А. П. у приміщенні Павло-
градського міськрайонного суду за адресою: Дніпропе-
тровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135.

Після опублікування оголошення в пресі, обвинуваче-
на вважається повідомленою про дату, час та місце роз-
гляду справу. У разі неявки обвинуваченої справу буде 
розглянуто за її відсутності.

Уманський міськрайонний суд Черкаської облас-
ті викликає в судове засідання Цікора Володими-
ра Анатолійовича, який проживає за адресою: вул. 
В.Терешкової, 31/60, м. Донецьк, на розгляд цивіль-
ної справи за позовом Цікора Анастасії Миколаївни 
до Цікори Володимира Анатолійовича про дозвіл на 
тимчасовий виїзд за кордон неповнолітньої дитини 
без згоди батька. Судове засідання відбудеться 12 
червня 2017 року о 09 год. 45 хв. у приміщенні Уман-
ського міськрайонного суду за адресою: м. Умань, 
вул. Садова, 5.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута 
без вашої участі за наявними в ній матеріалами.

Суддя Коваль А. Б.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Куц 
Оксану Олександрівну, 17.06.1974 року народження, зареє-
стровану в місті Чернівці, вулиця Хотинська, 45в, квартира 37, 
останнє відоме фактичне місцезнаходження: м. Макіївка Доне-
цької області як обвинувачену в кримінальному провадженні № 
22016260000000010 від 17.03.2016 р. за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Судове засідання відбудеться 1 червня 2017 року о 14.00 го-
дині за адресою: 58001, м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, ка-
бінет №11.

З моменту опублікування повістки про виклик обвинуваченої 
Куц Оксани Олександрівни у засобах масової інформації загаль-
нодержавної сфери розповсюдження, остання вважається на-
лежним чином ознайомленою з її змістом.

Суддя Слободян Г. М.

Немирівський районний суд Вінницької області 
викликає Писарагло Сергія Петровича як відповідача 
по цивільній справі за позовом Гвалтюк Галини За-
харівни, Гвалтюка Анатолія Захаровича до фізичної 
особи підприємця Писарагло Сергія Петровича, тре-
тя особа: Яворський Юрій Олександрович, про від-
шкодування шкоди.

Судове засідання відбудеться 8 червня 2017 року 
о 09.30 годині за адресою: м. Немирів, вул. Шевчен-
ка, 27.

У випадку неявки відповідача Писарагло Сергія 
Петровича в судове засідання, справу буде розгляну-
то без його участі на підставі наявних доказів.

Суддя С. М. Науменко
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Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +8  +13 +17  +22 Черкаська +8  +13 +17  +22
Житомирська +8  +13 +17  +22 Кіровоградська +7  +12 +17  +22
Чернігівська +8  +13 +17  +22 Полтавська +7  +12 +17  +22
Сумська +8  +13 +17  +22 Дніпропетровська +5  +10 +16  +21
Закарпатська +9  +14 +17  +22 Одеська +8  +13 +18  +23
Рівненська +8  +13 +17  +22 Миколаївська +8  +13 +17  +22
Львівська +8  +13 +17  +22 Херсонська +7  +12 +26  +21
Івано-Франківська +8  +13 +16  +21 Запорізька +6  +11 +15  +20
Волинська +8  +13 +17  +22 Харківська +5  +10 +16  +21
Хмельницька +8  +13 +17  +22 Донецька +5  +10 +15  +20
Чернівецька +8  +13 +17  +22 Луганська +5  +10 +15  +20
Тернопільська +8  +13 +17  +22 Крим +8  +13 +12  +17
Вінницька +8  +13 +18  +23 Київ +8  +10 +21  +23

Укргiдрометцентр

У Черкасах відкрили 
тактильну бібліотеку 

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

КРЕАТИВ. Перша в Україні бібліотека тактильних книжок для слаб-
козорих та незрячих дітей,  створена студентами,  учнями та викла-
дачами навчальних закладів міста, налічує  17 тактильних посібни-
ків для дітей дошкільного та шкільного віку з вадами зору. Задум вті-
лили завдяки соціальному проекту «Тактильні книжки для слабкозо-
рих та незрячих дітей». У бібліотеці вони знайдуть літературу різнома-
нітної тематики: про традиції та побут українців, правила дорожньо-
го руху, особисту гігієну, пори року, а також відомі казки, основи ма-
тематики, природні явища, овочі та фрукти, квіти, тварини. Справж-
ньою родзинкою проекту стали два посібники з біології для школярів, 
завдяки яким незрячі вивчатимуть будову внутрішніх органів люди-
ни. Один із них виготовлений на 3D- принтері з використанням методу 
комп’ютерного моделювання.

Бібліотеку розміщено на базі спеціальної загальноосвітньої школи-
інтернату для дітей з порушеннями зору. Користуватися нею зможуть 
вихованці навчальних закладів міста, серед яких і дошкільні.

З Вінниці в АТО — 
турботу і тепло

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

СПІЛЬНА СПРАВА. Жителі Вінниці продовжують надавати допо-
могу українським військовим в зоні АТО. Ось і днями  з міста  виру-
шили на схід три машини з майже 14 тоннами гуманітарного вантажу, 
який спільно зібрали підприємці, навчальні заклади, комунальні під-
приємства та пересічні городяни. Це продукти харчування, засоби гігі-
єни, миючі засоби, білизна тощо. 

Діти передали захисникам малюнки, а також кожна школа зв’язала 
по маскувальній сітці. Міська рада традиційно забезпечила волонте-
рів пальним. Вантаж доправлять до Авдіївки, а потім його розвозити-
муть по  лінії зіткнення.  «Тепер в армії практично все є. Основне, що 
ми веземо — це тепло і турботу. Захисники повинні відчувати, що ми 
одна країна, що вони охороняють наш мир та спокій, і наші діти мо-
жуть посміхатися, завдячуючи тим, хто ту нечисть сюди не пускає. То-
му вважаю, це наш прямий обов’язок їздити до хлопців і засвідчувати, 
що вони нам потрібні», — сказав волонтер Юрій.

КРУТІМО ПЕДАЛІ ДАЛІ! Днями в столиці урочисто із за-
стосуванням новітніх технологій  відкрили оновлений вело-
трек. Збудований ще у 1913 році Київський велотрек вва-
жається одним з найстаріших в Європі. У Франції, примі-
ром,  велотрек з’явився в 1924-му році, в Німеччині —  1925-
му. Впродовж майже сторіччя на Київському велотреку бу-
ло проведено безліч змагань та виросло не одне покоління 
спортсменів, тут було встановлено чимало рекордів. Та не-
задовго до початку нинішнього століття розпочався його за-
непад. У 2006-му земельну ділянку під велотреком віддали 

під забудову, згодом циклодром  частково знесли. І забу-
довник звів упритул до віражу багатоповерхівку.

«Я дуже вдячний активістам і небайдужій громадськості. 
Ми всі разом відвоювали велотрек у забудовника, поверну-
ли його громаді міста і реконструювали. Мало хто вірив, ко-
ли ми збиралися тут навесні 2014-го, що відродження вело-
треку можливе. Але нам все вдалося!» — наголосив Київ-
ський міський голова Віталій Кличко, відкриваючи оновле-
ний об’єкт, що має стати символом торжества справедли-
вості.

ФОТОФАКТ

Пас зі сходу, гол на схід
КОМАНДНА ГРА. На столичному стадіоні ім. Баннікова 
відбувся фінал футбольного Кубка ЮНІСЕФ

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

Це не зовсім змагання, і 
головне в них не пере-

мога, а участь і командна гра. 
Цей турнір розпочався у бе-
резні і проходив у п’яти  при-
фронтових східних областях 
— Донецькій, Дніпропетров-
ській, Запорізькій, Луган-
ській і Харківській. Він  уже 
об’єднав понад 5 тисяч ді-
тей з 302 шкіл,  включаючи 
переміщених та тих, які по-
страждали від конфлікту на 
сході України.  А минулої 
неділі на столичному стадіо-
ні ім. Баннікова четвірка пе-
реможців регіональних зма-
гань визначила найкращого. 
Та набагато важливіше, що 
побувавши у столиці,  хлоп-
чики й дівчатка повезуть до-
дому незабутні враження і 
сподівання на краще завтра, 
що неодмінно прийде з укра-
їнською перемогою. 

Щоб підбадьорити юних 
учасників фіналу Кубку 
ЮНІСЕФ, дорослі — пред-
ставники Дитячого фонду 
ООН, учасники популярно-
го гурту ТНМК, журналісти, 
футболістки національної 
жіночої збірної та керівни-
ки Федерації футболу зігра-
ли товариський матч на полі 
стадіону ім. Баннікова. ФФУ 
представляли її президент 
Андрій Павелко, перший ві-
це-президент Вадим Костю-
ченко та технічний дирек-
тор Олег Протасов, які грали 
пліч-о-пліч з футболістками 
національної жіночої збір-
ної Яною Калініною, Юлією 

Шевчук та Іриною Саніною. 
Професіонали, любителі та 
відверті новачки — це бу-
ло неважливо, адже на полі 
панувала весела атмосфера, 
хоча й не позбавлена спор-
тивної боротьби — поєдинок 
закінчився з рахунком 8:5 на 
користь першої команди. 

Як зазначив на відкрит-
ті головного турніру прези-
дент ФФУ Андрій Павелко, 
команда ЮНІСЕФ працює в 
Україні вже 20 років, і з кож-
ним разом список добрих 
справ цієї організації, яка 
допомагає соціально незахи-
щеним дітям, тільки зростає. 
Федерація футболу Украї-
ни бере в цьому процесі най-
активнішу участь. І спіль-
не проведення великомасш-
табного футбольного Кубка 

ЮНІСЕФ є яскравим тому 
підтвердженням. «Складно 
уявити, що відчувають на-
ші маленькі співвітчизники, 
яким довелося разом з бать-
ками залишити свої домів-
ки, друзів і рятуватися від 
війни в інших регіонах. Але 
ми зобов’язані зробити все 
можливе, щоб в нових колек-
тивах і школах діти-пересе-
ленці відчували нашу опіку. 
Тільки так ми вбережемо їх 
від негативу вулиць, і допо-
можемо зробити правильний 
вибір свого майбутнього», — 
зазначив президент ФФУ.

У свою чергу голова пред-
ставництва ЮНІСЕФ Джо-
ванна Барберіс розповіла, 
що «головною філософією 
цього турніру є зближення 
людей та взаємодопомога». 

«Спорт є природним спосо-
бом згуртування людей в ці-
лому і дітей різних соціаль-
них категорій зокрема», — 
зазначила Джованна Барбе-
ріс. За її словами, футболь-
ний кубок ЮНІСЕФ це не 
змагання, а його мета — не 
перемоги. «Ціль турніру — 
навчитися працювати ра-
зом як команда. Ця ініціати-
ва виховує цінності соціаль-
ної згуртованості, взаємної 
підтримки і пропонує мож-
ливості для залучення у со-
ціальне життя. Спорт забез-
печує простір для взаєморо-
зуміння і дружби, що є зараз 
надзвичайно важливим для 
дітей, які були переміщені і 
полишили свої домівки», — 
наголосила вона.

Переможцем змагань ста-
ла Енергодарська загально-
освітня школа І—ІІІ ступенів 
№ 5 (Запорізька область), яка 
у фіналі перемогла Пісочин-
ський колегіум Харківської 
районної ради з рахунком 
3:0. Бронзовими призерами 
стали юні футболісти з Ма-
ріупольської СШ № 66, які  
в серії післяматчевих пе-
нальті переграли команду 
ЗОШ  І ступеня — гімназію з 
м. Мирноград Донецької об-
ласті. 

Організували турнір Ди-
тячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) 
в Україні, ФФУ  і Комітет 
з фізичного виховання та 
спорту Міністерства освіти 
та науки, за фінансової під-
тримки уряду Німеччини 
через банк розвитку KfW, 
повідомляє офіційний сайт 
ФФУ.

Юні футболісти отримали нагороди від президента ФФУ 
Андрія Павелка та голови представництва ЮНІСЕФ в 
Україні Джованни Барберіс 
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