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 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

ЧЕТВЕР, 25 ТРАВНЯ 2017 РОКУ №95 (5964)

ЦИФРА ДНЯ

Корупціонерів
«збирають» 
на Печерську…

ЗЛОЧИН І КАРА. Понад 1700 поліцейських і близько 500 військо-
вих прокурорів провели 454 обшуки у 15 областях України. Відбу-
лося одночасне затримання певних осіб для доставки в суд для
обрання запобіжного заходу. Так масштабну антикорупційну спец -
операцію силовиків прокоментували на брифінгу очільник МВС Ар-
сен Аваков і головний військовий прокурор Анатолій Матіос. 

Спецоперація стосується корупційних злочинів оточення екс-
президента Віктора Януковича. Вона стала найбільшою антико-
рупційною спецоперацією, яка проходить у масштабах країни.
«Внаслідок функціонування податкових майданчиків злочинна ор-
ганізація Януковича і Клименка змогла збагатитися за рахунок
платників податків на доведену слідством суму майже 97 мільяр-
дів гривень», — цитує УНІАН слова Анатолія Матіоса.

Розгляд справ затриманих по суті клопотань про обрання запо-
біжного заходу розглядає Печерський районний суд Києва.

ЦИТАТА ДНЯ

Єнс столтенберг:
«Українська влада
чітко зазначила,

що блокування
деяких російських

сайтів —
питання безпеки,

а не свободи
слова».

Генеральний секретар НАтО про посилення захисту
Альянсу та його партнерів від кібератак 
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Закон про працю —
на низькому старті

ДИСКУСІЯ. У суспільстві з’ясовують, кого більше захищатиме
цей документ — роботодавця чи найманого працівника

93 
зі 111 ініційованих Президентом

законопроектів ухвалив парламент за три
роки. Це 84% загальної кількості

Малий і середній бізнес мають чітку перспективу 
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Пакет дерегуляційних документів дає зелене світло
інвестиціям у будівельну галузь

Катерина МАЦЕГОРА,
«Урядовий кур’єр»

Уперші хвилини заходу
Прем’єр-міністр Володимир

Гройсман подякував міністрові
аграрної політики та продоволь-

ства Тарасові Кутовому за трива-
лу спільну роботу й наголосив, що
започатковані програми підтрим-
ки аграріїв буде обов’язково про-
довжено. Напередодні Тарас
Кутовий написав заяву про від-
ставку. Його глава уряду оцінив

як надійного і професійного мініс-
тра: «Мені дуже шкода, що він ух-
валив таке рішення, але я глибоко
поважаю його. Він вирішив попра-
цювати в інвестиційній сфері.
Глибоко переконаний у тому, що
він і далі взаємодіятиме з урядом,

зокрема з Офісом залучення ін-
вестицій», — сказав Прем’єр. А
крапку на цій темі він поставив
фразою про особливу роль Тараса
Кутового в забезпеченні розвитку
аграрного сектору протягом
2016—2017 років. Урядовцям по-

відомили, що саме ця середа стала
черговим дерегуляційним днем.
Він відбувся з ініціативи керів-
ництва Міністерства еконо-
мічного розвитку і торгівлі
та першого віце-прем’єр-мі-
ністра Степана Кубіва. 2
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ЛьВІВське сМІттЯ

У громади й місцевої 
влади є певні
напрацювання щодо
розв’язання цієї проблеми3

РОЗМІНУВАННЯ

Підписанням акта приймання-
передачі очищеної від
снарядів території
Балаклійського району
крапку не поставлено
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документи
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

   Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл (адреса суду: 84100, Донецька 
обл., м. Слов`янськ,  вул. Добровольського, 2) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

07.06.2017 о 16:20 до Угнівенко Алла Василівна (останнє відоме місце реє-
страції: 84101, Донецька обл., м. Слов’янськ, пр. Шкільний, буд. 3, кв. 25) справа  
№ 243/1622/17, суддя Кузнецов Р. В.

07.06.2017 о 16:10 до Кожейкіна Олена Вікторівна (останнє відоме місце реєстрації: 
84101, Донецька обл., м. Слов`янськ, вул. Макіївська, буд. 13) справа № 243/1784/17, 
суддя Кузнецов Р. В.

07.06.2017 о 16:30 до Міщенко Христина Олегівна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 84100, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Парковий, буд. 5, кв. 1) справа  
№ 243/1630/17, суддя Кузнецов Р. В.

07.06.2017 о 16:00 до Савченко Володимир Іванович (останнє відоме місце реє-
страції: 84100, Донецька обл., Слов’янський р-н, м. Миколаївка, пров. Молодіжний, 
буд. 9, кв. 2) справа № 243/1634/17, суддя Кузнецов Р. В.

01.06.2017 о 14:00 до Семенченко Ігор Святославович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 84100, Донецька обл., м. Слов’янськ, пров. Батюка, буд. 8, кв. 36) справа  
№ 243/2341/17, суддя Кузнецов Р. В.

01.06.2017 о 14:20 до Радько Альона Олегівна (останнє відоме місце реєстрації: 
84101, Донецька обл., м. Слов’янськ, пр. Лермонтова, буд. 30) справа № 243/2335/17, 
суддя Кузнецов Р. В.

29.05.2017 о 10:00 до Плотник Анна Сергіївна (останнє відоме місце реєстрації: 
84160, Донецька обл.. Слов’янський р-н, с. Привілля, вул. Шкільна, буд. 24, кв. 4) 
справа № 243/2250/17, суддя Кузнецов Р. В.

02.06.2017 о 14:30 до Скаченко Сергій Віталійович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 84116, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Виноградна, буд. 31) справа  
№ 243/2262/17, суддя Кузнецов Р. В.

01.06.2017 о 14:10 до Власова Яна Миколаївна (останнє відоме місце реєстрації: 
84101, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. 1-го Травня, буд. 97) справа № 243/2380/17, 
суддя Кузнецов Р. В.

01.06.2017 о 14:30 до Войнов Станіслав Вікторович (останнє відоме місце  
реєстрації: 98650, Донецька обл., м. Слов’янськ, пров. Спартака, буд. 6) справа  
№ 243/3214/17, суддя Кузнецов Р. В.

02.06.2017 о 14:20 до Вашурін Володимир Анатолійович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 84170, Донецька обл., Слов’янський р-н, смт Билбасівка, вул. Червоноармій-
ська, буд. 64) справа № 243/2219/17, суддя Кузнецов Р. В.

02.06.2017 о 14:00 до Вощаний Владислав Павлович (останнє відоме місце реє-
страції: 84100, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Юних Комунарів, буд. 6) справа  
№ 243/2394/17, суддя Кузнецов Р. В.

02.06.2017 о 14:10 до Трембач Віталій Володимирович (останнє відоме місце реє-
страції: 84160, Донецька обл., Слов’янський р-н, с. Привілля, пров. Кошового, буд. 3) 
справа № 243/1722/17, суддя Кузнецов Р. В.

07.06.2017 о 16:40 до Борисов Станіслав Михайлович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 84101, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Тамбовська, буд. 48) справа  
№ 243/1633/17, суддя Кузнецов Р. В.

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

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

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк, вул. 
Дружби, 4) розглядає три цивільні справи, призначені до розгляду на 
29.05.2017 року за позовними заявами ПАТ «Державний ощадний банк 
України» до Чугуя Андрія Васильовича, Лобосока Михайла Олеговича, Ви-
сягина Сергія Анатолійовича про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі: Чугуй Андрій Васильович (зареєстрований за 
адресою: 85200, м. Дзержинськ, вул. Московська, 24) викликається на 29 
травня 2017 року о 12.15 год. до суду, каб. №8, для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідач по справі: Лобосок Михайло Олегович (зареєстрований за 
адресою: 85200, м. Дзержинськ, вул. Кірова, 26/13) викликається на 29 
травня 2017 року о 12.30 год. до суду, каб. №8, для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідач по справі: Висягин Сергій Анатолійович (зареєстрований за 
адресою: 85200, м. Дзержинськ, смт Кірове, вул. Юності, 20/43) виклика-
ється на 29 травня 2017 року о 12.45 год. до суду, каб. №8, для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідачі, зареєстроване місце проживання (перебування), місцезна-
ходження чи місце роботи яких невідоме, викликаються в суд через оголо-
шення у пресі. З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачі вва-
жаються повідомленими про час і місце розгляду справ.

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

Суддя О. В. Довженко

Соснівський райсуд м. Черкаси викликає в судове засідання як від-
повідача у цивільній справі за позовом Роменської Алли Михайлівни 
до Роменського Ігоря Вячеславовича, третя особа: Орган опіки та пі-
клування м. Черкаси, про надання дозволу на виїзд малолітньої дити-
ни, Роменського  Ігоря  Вячеславовича, 07.07.1970 року народження, 
який проживає: Донецька область, м. Славяногорськ, вул. 3арічна, 1.

Судове засідання відбудеться 29 травня 2017 року о 09 год. 30 хв. 
у приміщенні Соснівського районного суду м. Черкаси за адресою:  
м. Черкаси, вул. Гоголя, 316 у залі № 236. Явка обов’язкова, в разі не-
явки справа буде розглядатися без участі відповідача.

Суддя Мельник І. О.

Сватівський районний суд Луганської обл. (адреса суду: 92600, Луган-
ська обл., м. Сватово, пл. 50 років Перемоги, 34) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться 29.05.2017 о 14:30 до Купавцев Олексій Вікторович 
(останнє відоме місце реєстрації: 91055, Луганська обл., м. Луганськ, вул. 
Коцюбинського, буд. 21, кв. 8) справа № 426/3241/17, суддя Попова О. М.

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

Новоселицький районний суд Чернівецької обл. (адреса су-
ду: 60300, Чернівецька обл., м. Новоселиця,  вул. 1 Травня, 4а) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнен-
ня заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться   29.05.2017 
о 09:00 до Папук Андрей Аркадійович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 60313, Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Тарасівці) справа  
№ 720/529/17, суддя Вівчар Г. А.

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 вважається належним чином 
повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання.

Зміївський районний суд Харківської обл. (адреса суду: 63400, 
Харківська обл., м. Зміїв, вул. Леніна, 6) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судо-
ве засідання, яке відбудеться 29.05.2017 о 16:00 до Коврига Євген 
Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 63400, Харкiвська 
обл., Зміївський р-н, с. Колесники, вул. Центральна, буд. 30) справа  
№ 621/994/16-ц, суддя Овдієнко В. В.

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 вважається належним чином 
повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання.

Люботинський міський суд Харківської обл. (адреса суду: 62433, Хар-
ківська обл., м. Люботин, вул. Некрасова, 10) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судо-
ве засідання, яке відбудеться   29.05.2017 о 15:00 до Данилевич Владис-
лав Євгенович (останнє відоме місце реєстрації: 62433, Харківська обл.,  
м. Люботин, вул. Кооперативна, буд. 38/8) справа № 630/197/17, суддя  
Малихін О. О.

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

Глухівський міськрайонний суд Сумської області викликає Пу-
юла Миколу Валерійовича в судове засідання на 10 годину 00 
хвилин 31 травня 2017 року, як відповідача у справі за позовом 
Пуюл Анни Ігорівни до Пуюла Миколи Валерійовича про стяг-
нення аліментів.

Судове засідання відбудеться в залі № 8 у приміщенні Глухів-
ського міськрайонного суду Сумської області.

У разі вашої неявки справа буде розглядатися у відсутності 
відповідача.

Суддя С. А. Мазур

Чернігівський районний суд Запорізької області викликає в судове засідання відповідачів: Данченка Івана Григоровича, 
27.11.1986 року народження, зареєстрованого за адресою: Донецька область, м. Хрестівка (Кіровське), мікрорайон Гірняць-
кий, б. 10, кв. 61, Данченка Григорія Івановича, 09.12.1955 року народження, зареєстрованого за адресою: Донецька об-
ласть, м. Хрестівка (Кіровське), мікрорайон Гірняцький, б. 10, кв. 61, по цивільній справі № 329/389/17 за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України» про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 30 травня 2017 року о 10 годині 00 хвилин у залі судового засідання № 2 Чернігівського ра-
йонного суду Запорізької області за адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул. Соборна, б. 391.

В разі неявки відповідачів у судове засідання на вказану дату, справа буде розглянута за їхньою відсутністю.
Суддя Покопцева Д. О.

В провадженні Галицького районного суду міста Львова (колегія суддів у складі головуючого судді Зубачик Н. Б., суддів Волоско І. P.,  
Котельви К. О.) знаходиться спеціальне судове провадження про обвинувачення Маркіна Олександра Борисовича у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 – ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 – ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 – ч. 2 ст. 205,  
ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України та Кавецького Юрія Петровича у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 4 ст. 190, ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 – ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 – ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 – ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28 – ч. 3 ст. 212, 
ч. 3 ст. 209 КК України.

Повідомляємо, що розгляд справи призначено на 6 червня 2017 року об 11 годині 30 хвилин та 12 червня 2017 року об 11 годині 30 хви-
лин. Попереджаємо Кавецького Юрія Петровича, 11.10.1979 року народження, зареєстрованого за адресою: м. Львів, вул. Єрошенка, 2/кв. 13, 
та Маркіна Олександра Борисовича, 02.06.1969 року народження, зареєстрованого за адресою: м. Луцьк, вул. Молоді, 17Б, кв. 6, що у випад-
ку неявки в судові засідання на вищевказані числа, справи будуть розглянуті у вашу відсутність на підставі наявних доказів у матеріалах справ.

21. Підготовка до друку українською та англійською мовами афіші, запрошень, 
програми та буклетів Ліги чемпіонів 2018 року з футболу.

Федерація футболу (за згодою).
Квітень 2018 року.

22. Розроблення графіків прибуття і відправлення учасників змагань, суддів, 
представників та партнерів УЄФА.

Федерація футболу (за згодою).
Квітень 2018 року.

23. Підготовка порядку акредитації представників засобів масової інформації та 
осіб, відповідальних за організацію прес-конференцій під час проведення Ліги чем-
піонів 2018 року з футболу.

Федерація футболу (за згодою).
Квітень 2018 року.

24. Забезпечення зустрічі і розміщення в готелях м. Києва учасників змагань, суд-
дів, представників та партнерів УЄФА.

Федерація футболу (за згодою).
Травень 2018 року.

25. Забезпечення транспортного обслуговування учасників змагань, суддів, пред-
ставників та партнерів УЄФА і гостей Ліги чемпіонів 2018 року з футболу.

Федерація футболу (за згодою).
Травень 2018 року.

26. Забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, безпеки громад-
ського руху, охорони прав та свобод людини у зв’язку із проведенням Ліги чемпіо-
нів 2018 року з футболу. 

МВС, Національна поліція, ДСНС, СБУ  
(за згодою), Мінмолодьспорт,  
Київська міська держадміністрація, 
Управління державної охорони  
(за згодою), Національний  
спортивний комплекс  
«Олімпійський», ТОВ «Футбольний клуб» 
Динамо Київ» (за згодою).
Травень 2018 року.

27. Забезпечення в установленому порядку здійснення прикордонного контролю 
і пропуску через державний кордон учасників, вболівальників та гостей Ліги чемпіо-
нів 2018 року з футболу.

МВС, Адміністрація Держприкордон-
служби.
Травень 2018 року.

28. Розроблення плану спеціальних заходів щодо організації використання пові-
тряного простору (визначення особливого порядку використання повітряного про-
стору, впровадження заборон щодо використання повітряного простору на тимча-
совій основі, забезпечення контролю за дотриманням порядку використання пові-
тряного простору).

Мінінфраструктури, Державіаслужба, 
Міноборони, державне підприємство 
«Украерорух» (за згодою).
Червень 2017 року.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 квітня 2017 р. № 254-р 
Київ

Про утворення Організаційного комітету  
з підготовки і проведення заходів у зв’язку 

з 85-ми роковинами Голодомору 1932—1933 
років в Україні

1. Утворити Організаційний комітет з підготовки і проведення заходів у зв’язку 
з 85-ми роковинами Голодомору 1932—1933 років в Україні у складі згідно з до-
датком. 

2. Надати співголовам Організаційного комітету право затвердити його персо-
нальний склад та вносити в разі потреби до нього зміни.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 12 квітня 2017 р. № 254-р

СКЛАД 
Організаційного комітету з підготовки і проведення заходів у  

зв’язку з 85-ми роковинами Голодомору 1932—1933 років в Україні
Прем’єр-міністр України, співголова Організаційного комітету
Глава Адміністрації Президента України, співголова Організаційного комітету (за 

згодою)
Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економічного розвитку і торгівлі, 

заступник співголів Організаційного комітету
Віце-прем’єр-міністр України
Віце-прем’єр-міністр України
Заступник Глави Адміністрації Президента України (за згодою)
Заступник Глави Адміністрації Президента України (за згодою)
Міністр культури
Міністр юстиції
Міністр закордонних справ
Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі
Перший заступник Міністра інфраструктури
Заступник Міністра фінансів
Заступник Міністра освіти і науки
Заступник Міністра молоді та спорту
Заступник Міністра інформаційної політики
Заступник Міністра внутрішніх справ
Перший заступник Голови Держкомтелерадіо
Голова Українського інституту національної пам’яті
Голова Укрдержархіву
Заступник Голови Національної поліції — керівник патрульної поліції
Керівник Головного департаменту регіональної та кадрової політики Адміністрації 

Президента України (за згодою)
Керівник Головного департаменту Державного Протоколу та Церемоніалу Адміні-

страції Президента України (за згодою)
Керівник Головного департаменту з питань внутрішньої політики Адміністрації 

Президента України (за згодою)
Керівник Головного департаменту з питань гуманітарної політики Адміністрації 

Президента України (за згодою)
Керівник Головного департаменту зовнішньої політики та європейської інтеграції 

Адміністрації Президента України (за згодою)
Керівник Головного департаменту з питань діяльності правоохоронних органів та 

протидії корупції Адміністрації Президента України (за згодою)
Заступник Керівника Державного управління справами (за згодою)
Київський міський голова (за згодою)
Директор Інституту історії України Національної академії наук (за згодою)
Співголови Громадського комітету із вшанування пам’яті жертв Голодомору—ге-

ноциду 1932—1933 років в Україні (за згодою)
Генеральний директор Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» (за 

згодою)
Голова Ради Асоціації дослідників голодоморів в Україні (за згодою)
Представники громадських організацій (за згодою)
Представники наукових установ та вищих навчальних закладів (за згодою)

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 17 травня 2017 р. № 330-р 
Київ

Про застосування переговорної процедури 
закупівлі

З метою належного захисту прав та інтересів України у закордонних юрисдикцій-
них органах і запобігання завданню державі збитків на підставі відповідних рішень 

міжвідомчих робочих груп дозволити Міністерству юстиції здійснити у 2017 році за-
купівлю юридичних послуг, пов’язаних із захистом прав та інтересів України під час 
розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта 
та України, із застосуванням переговорної процедури закупівлі відповідно до пунк-
ту 7 частини другої статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі» у таких спра-
вах за позовами:

Оксани Баюл до Джозефа Чарльза Леміра, компаній «Olympic Champions Ltd» 
(Делавер), «Olympic Champions Ltd» (Британські Віргінські острови), держави Укра-
їна та інших;

Миколи Іваненка та інших до держави Україна та інших;
компаній «Universal Trading & Investment Co., Inc.» та «Foundation Honesty 

International, Inc.» до Генеральної прокуратури України, Міністерства юстиції Украї-
ни та держави Україна;

Міністерства охорони здоров’я України до Угорського медичного центру;
держави Україна до Амстердамського археологічного Музею Алларда Пірсона;
компанії «Sinequanon Invest» до держави Україна та інших;
компанії «Gilward Investments B.V.» до держави Україна;
компанії «Krederi Ltd.» до держави Україна;
компаній «Torno Global Contracting S.r.l» та «Beta Funding S.r.l.» до Міністерства 

транспорту та зв’язку України та Державної служби автомобільних доріг України;
компаній «Emergofin B.V.» та «Velbay Holdings Ltd.» до держави Україна;
компанії «Todini Construzioni Generali S.p.A.» до Державного агентства автомо-

більних доріг України;
ВАТ «Татнєфть» до держави Україна;
Республіки Татарстан та Міністерства земельних ресурсів та майнових відносин 

Республіки Татарстан до держави Україна;
компаній «City-State N.V.», «Praktyka Asset Management Company LLC», «Crystal-

Invest LLC», «Prodiz LLC» до держави Україна;
компанії «JKX Oil & Gas plc» до держави Україна;
компаній «Littop Enterprises Limited», «Bridgemont Ventures Limited» і «Bordo 

Management Limited» до держави Україна;
компанії «Misen Energy AB» до держави Україна;
Ігоря Бойка до держави Україна.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 травня 2017 р. № 327-р 
Київ

Про надання гуманітарної допомоги 
Республіці Молдова

1. На виконання Указу Президента України від 28 квітня 2017 р. № 118 «Про надан-
ня гуманітарної допомоги Республіці Молдова» виділити Міністерству закордонних 
справ 10 000 тис. гривень для надання гуманітарної допомоги Республіці Молдова.

Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного 
фонду державного бюджету.

2. Міністерству закордонних справ узгодити з відповідними органами Республіки 
Молдова реквізити банківського рахунка, на який будуть перераховані кошти, виді-
лені згідно з цим розпорядженням.

3. Міністерству закордонних справ:
разом з Державною казначейською службою забезпечити перерахування коштів в 

іноземній валюті для потреб Республіки Молдова;
подати до 1 вересня 2017 р. Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Мініс-

терству фінансів та Державній казначейській службі звіт про використання коштів, 
виділених згідно з цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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оголошення

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

ПОВІДОМЛЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ  АКАДЕМІЇ  МИСТЕЦТВ  УКРАЇНИ

Згідно зі Статутом та Положенням «Про вибори до Національної акаде-
мії мистецтв України» надаємо список кандидатур, рекомендованих  (на під-
ставі публікації в газеті «Урядовий кур’єр» від 12 квітня 2017 року) дійсни-
ми членами (академіками) та членами-кореспондентами НАМ України, вче-
ними (науковими) радами наукових установ та вищих мистецьких навчаль-
них закладів, документи яких надійшли в установленому порядку до 12 трав-
ня 2017 року включно.

Відділення образотворчого мистецтва
У дійсні члени (академіки):

реєстр. № 19/02  Виродова-Готьє Валентина Гаврилівна – м. Київ
реєстр. № 27/02  Сільваші Тіберій Йосипович – м. Київ
реєстр. № 76/02  Баринова Віра Іванівна – м. Київ

У члени-кореспонденти:
реєстр. № 21/02  Бистряков Віктор Петрович – м. Київ
реєстр. № 24/02  Одрехівський Володимир Васильович – м. Львів
реєстр. № 31/02  Ганоцький Василь Леонтійович – м. Харків
реєстр. № 36/02  Вакуленко Юрій Євгенович – м. Київ
реєстр. № 38/02  Єсипенко Микола Романович – м. Київ
реєстр. № 50/02  Шимчук Микола Олегович – м. Львів
реєстр. № 54/02  Кузьма Борис Іванович  – м. Ужгород
реєстр. № 55/02  Криволап Анатолій Дмитрович – м. Київ
реєстр. № 57/02  Гуменюк Феодосій Максимович – м. Київ
реєстр. № 65/02  Масаутов Рафаель Зейнурович – м. Київ
реєстр. № 70/02  Дубовик Олександр Михайлович – м. Київ
реєстр. № 71/02  Бородай Олександр Андрійович – м. Київ              
реєстр. № 80/02  Білик Микола Ілліч – м. Київ

Відділення музичного мистецтва
У дійсні члени (академіки):

реєстр. № 04/02  Скрипник Олексій Вікторович – м. Донецьк (м. Київ)
реєстр. № 17/02  Рожок Володимир Іванович – м. Київ
реєстр. № 25/02  Дичко Леся (Людмила) Василівна – м. Київ
реєстр. № 39/02  Пилатюк Ігор Михайлович – м. Львів
реєстр. № 47/02  Щербаков Ігор Володимирович – м. Київ
реєстр. № 73/02  Гамкало Іван-Ярослав Дмитрович – м. Київ

У члени-кореспонденти:
реєстр. № 08/02  Іонов Володимир Ілліч – м. Київ
реєстр. № 16/02  Кочерга Анатолій Іванович – м. Київ
реєстр. № 28/02  Поклад Ігор Дмитрович – м. Київ
реєстр. № 41/02  Камінський Віктор Євстахійович – м. Львів
реєстр. № 42/02  Стеф’юк  Марія Юріївна – м. Київ
реєстр. № 43/02  Мамонов Сергій Олексійович – м. Донецьк (м. Київ)
реєстр. № 45/02  Яковчук Олександр Миколайович – м. Київ
реєстр. № 48/02  Сіренко Володимир Федорович – м. Київ
реєстр. № 49/02  Злотник Олександр Йосипович – м. Київ
реєстр. № 58/02  Матюхін Валерій Олександрович – м. Київ
реєстр. № 61/02  Довгань Людмила Михайлівна – м. Київ
реєстр. № 62/02  Єргієв Іван Дмитрович – м. Одеса
реєстр. № 68/02  Гаврилець Анна Олексіївна – м. Київ
реєстр. № 69/02  Ланюк Юрій  Євгенович – м. Львів
реєстр. № 78/02  Василенко Василь Якович – м. Київ
реєстр. № 81/02  Вєркіна Тетяна Борисівна – м. Харків

Відділення театрального мистецтва
У дійсні члени (академіки):

реєстр. № 14/02  Левитська  Марія Сергіївна – м. Київ
реєстр. № 22/02  Стригун Федір Миколайович – м. Львів

У члени-кореспонденти:
реєстр. № 18/02  Вовкун Василь Володимирович – м. Київ
реєстр. № 20/02  Владимирова Наталія Вікторівна – м. Київ
реєстр. № 35/02  Захаревич Михайло Васильович – м. Київ
реєстр. № 72/02  Кужельний Олексій Павлович – м. Київ

Відділення кіномистецтва
У дійсні члени (академіки):

реєстр. № 05/02  Фіалко  Олег  Борисович – м. Київ
реєстр. № 10/02  Криштофович В’ячеслав Сигизмундович – м. Київ
реєстр. № 12/02  Зубавіна Ірина Борисівна – м. Київ
реєстр. № 53/02  Іллєнко Михайло Герасимович – м. Київ

У члени-кореспонденти:
реєстр. № 09/02  Кирич Едуард Ілліч – м. Київ
реєстр. № 13/02  Буковський Сергій Анатолійович – с. Мархалівка  
                             Київська обл.
реєстр. № 56/02  Єфіменко Людмила Пилипівна – м. Київ
реєстр. № 63/02  Янчук Олександр (Олесь) Спиридонович – м. Київ    
реєстр. № 66/02  Маслобойщиков Сергій Володимирович – м. Київ         
реєстр. № 74/02  Гресь Віктор Степанович – м. Київ
реєстр. № 75/02  Тримбач Сергій Васильович – м. Київ

Відділення синтезу пластичних мистецтв
У дійсні члени (академіки):

реєстр. № 26/02  Даниленко Віктор Якович – м. Харків
реєстр. № 30/02  Міщенко Олексій Михайлович – м. Київ
реєстр. № 60/02  Пасівенко Володимир Іванович – м. Київ
реєстр. № 79/02  Векленко Олег Анатолійович – м. Харків

Відділення синтезу пластичних мистецтв
Секція естетики та культурології

У дійсні члени (академіки):
реєстр. № 03/02  Шейко Василь Миколайович – м. Харків

У члени-кореспонденти:
реєстр. № 23/02  Голубець Орест Михайлович – м. Львів
реєстр. № 29/02  Соколюк Людмила Данилівна – м. Харків

Відділення теорії та історії мистецтв
У дійсні члени (академіки):

реєстр. № 01/02  Стельмащук Галина Григорівна – м. Львів
реєстр. № 02/02  Кара-Васильєва Тетяна Валеріївна – м. Київ
реєстр. № 07/02  Бітаєв Валерій Анатолійович – м. Київ 
реєстр. № 15/02  Дьомін Микола Мефодійович – м. Київ
реєстр. № 33/02  Зінькевич Олена Сергіївна – м. Київ
реєстр. № 37/02  Сокол Олександр Вікторович – м. Одеса
реєстр. № 44/02  Губаренко Марина Романівна – м. Київ
реєстр. № 51/02  Мусієнко Оксана Станіславівна – м. Київ
реєстр. № 52/02  Терещенко Алла Костянтинівна – м. Київ

У члени-кореспонденти:
реєстр. № 06/02  Лагутенко Ольга Андріївна – м. Київ
реєстр. № 11/02  Пучков Андрій Олександрович – м. Київ
реєстр. № 32/02  Клековкін Олександр Юрійович – м. Київ
реєстр. № 34/02  Козаренко Олександр Володимирович – м. Львів
реєстр. № 40/02  Кияновська Любов Олександрівна – м. Львів
реєстр. № 46/02  Роготченко Олексій Олексійович – м. Київ
реєстр. № 59/02  Гуменюк Тетяна Костянтинівна – м. Київ
реєстр. № 64/02  Слєпцов Олег Семенович – м. Київ
реєстр. № 67/02  Горпенко Володимир Григорович – м. Київ
реєстр. № 77/02  Корнієнко Владислав Вікторович – м. Київ

Сесія Загальних зборів Національної академії мистецтв України відбудеть-
ся  20 червня  2017 року. 

Контактні телефони НАМ України: 486-31-36, факс /044/ 486-33-69.

Президент Національної
академії мистецтв України,
академік А. В. Чебикін
Перший віце-президент,
академік М.І. Яковлєв

Інформаційне повідомлення АТ «УкрСиббанк»

Зміни до Правил (договірних умов), які є частиною договорів щодо бан-
ківського обслуговування клієнтів АТ «УкрСиббанк», а саме:

— в ПРАВИЛАХ (ДОГОВІРНИХ УМОВАХ) РОЗМІЩЕННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧ-
НИХ ОСІБ АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в газеті «Голос України» №58 
(4808) від 01.04.2010 з усіма наступними змінами – абзац 3 пункту 5.12.,

— в ПРАВИЛАХ (ДОГОВІРНИХ УМОВАХ) ВІДКРИТТЯ ТА КОМПЛЕКСНО-
ГО РОЗРАХУНКОВО – КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ РА-
ХУНКІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в газеті «Го-
лос України», № 164 (4164), 14.09.2007 р. (з усіма наступними змінами) —  
абзац 4 пункту 10.10.,

— в ПРАВИЛАХ (ДОГОВІРНИХ УМОВАХ) ВІДКРИТТЯ, ВИКОРИСТАННЯ І 
ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОТОЧНИХ РАХУНКІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У НАЦІОНАЛЬНІЙ 
І ІНОЗЕМНИХ ВАЛЮТАХ В АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в газеті «Го-
лос України» №116 (4366) від 20.06.2008 (з усіма наступними змінами) — 
абзац 3 пункту 12.4.,

— в ПРАВИЛАХ (ДОГОВІРНИХ УМОВАХ) ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАН-
НЯ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ВІДОКРЕМЛЕ-
НИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ, ПРЕДСТАВ-
НИЦТВ   – КЛІЄНТІВ АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в газеті «Голос Укра-
їни» №116 (4366) від 20.06.2008 (з усіма наступними змінами) — абзац 3 
пункту 11.5.,

— в Розділі II ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ-
ВАННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ АТ «УКРСИББАНК» З МОЖЛИВІСТЮ ВІДКРИТТЯ 
І РОЗРАХУНКОВО-КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КАРТКОВИХ РАХУНКІВ, 
опублікованих в газеті   «Урядовий кур’єр» № 117, 3 липня 2014р. (із усіма 
змінами і доповненнями) — абзац 3 пункту 7.2.14.,

викласти в наступній редакції:
«Вкладник повідомлений, що проценти за договором припиняються на-

раховуватись у день початку процедури виведення Фондом банку з ринку (у 
разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання бан-
ківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою 
статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», — у день при-
йняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку).»

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офі-
ційному друкованому виданні, а саме  25.05.2017 р.

Датою початку дії змін до Правил є 25.05.2017 р.

Заступник Голови Правління – 
Начальник Юридичного департаменту                               С. М. Панов

Товарна біржа «Українська енергетична біржа» проводить додатковий біржовий 
аукціон № 66СГ-УЕБ з продажу скрапленого газу для внутрішнього ринку

Аукціон відбудеться 30 травня 2017 року о 10:00 год. за адресою:  
м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60

АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ
Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ (ДСТУ 4047-2001, 

ДСТУ 27578-87) загальним обсягом 7 200,000 т, ресурс травня-червня  2017 р. 
Виробництво Тимофіївської УПВВ філії ГПУ «Полтавагазвидобування»: Позиція 
№ 1: 10 лотів, обсяг 1 лоту – 40 т, заг.обсяг – 400 т, транспортування автотран-
спортом. Стартова ціна за 1 тонну –  16 145,15 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглевод-
невий скраплений для автомобільного транспорту марки ПБА (відповідає вимо-
гам ДСТУ 27578-87) виробництва філії Управління з переробки газу та газово-
го конденсату (ТЦСК Базилівщина): Позиція № 2: 75 лотів, обсяг 1 лоту – 40 т, 
заг.обсяг – 3000 т, транспортування залізницею/автотранспортом. Стартова ці-
на за 1 тонну –  16 100,67 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений па-
ливний для комунально-побутового споживання марки СПБТ(відповідає вимо-
гам ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управління з переробки газу та газово-
го конденсату (Яблунівське ВПГ): Позиція № 3: 75 лотів, обсяг 1 лоту – 40 т, заг.
обсяг – 3000 т, транспортування залізницею/автотранспортом. Стартова ціна за 1 
тонну –  16 225,73 грн. в т.ч. ПДВ. Газ скраплений БТ (відповідає вимогам ДСТУ 
4047-2001) виробництва філії Управління з переробки газу та газового конден-
сату (ШВПГКН): Позиція № 4: 10 лотів, обсяг 1 лоту – 40 т, заг.обсяг – 400 т, тран-
спортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  15 977,42 грн. в т.ч. 
ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового спо-
живання марки СПБТ(відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва Юліїв-
ського ЦВНГК ГПУ «Шебелинкагазвидобування»: Позиція № 5: 16 лотів, обсяг 1 
лоту – 25 т, заг.обсяг – 400 т, транспортування залізницею.  Термін відвантажен-
ня – 31.05.2017р.- 18.06.2017р.  За результатами аукціону переможці і продавець 
укладають двосторонні договори купівлі-продажу. Постачання  скрапленого га-
зу  здійснюється у травні-червні 2017 року на умовах EXW франко-завод. Поку-
пець самостійно забезпечує та оплачує послуги по наливу та  транспортуванню 
скрапленого газу. Покупці для участі в аукціоні сплачують гарантійний внесок в 
розмірі 5 % вартості заявленого обсягу закупівлі на один з рахунків біржі, пода-
ють на біржу: 1) заявку на участь в аукціоні; 2) завірену банком копію платіжно-
го доручення, що підтверджує сплату гарантійного внеску; 3) документ, що по-
свідчує уповноважену особу покупця та його повноваження. Прийом докумен-
тів проводиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44 А, оф. 8 та закінчуєть-
ся 29.05.2017 року о 18.00 год. Рахунки біржі: 1) № 26006500211904 в ПАТ «Кре-
ді 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 відпо-
відні документи, згідно Регламенту організації та проведення біржових аукціонів 
з продажу скрапленого газу на внутрішнього ринку. Додаткову інформацію мож-
на отримати за місцезнаходженням ТБ «Українська енергетична біржа»: м. Київ, 
вул. Хрещатик, 44А, оф. 8, тел. +38 (044) 234-79-90, 591-11-77. 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.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування 

Підозрюваному Дерев’янкіну Сергію Володимировичу, 28.12.1982  року наро-
дження,  який зареєстрований за адресою: Луганська область, Міловський ра-
йон, с. Великоцьк, вул. Шкільна, 9,  на підставі  ст.ст. 133, 135, 136, КПК Укра-
їни, Вам необхідно з’явитися о 12 годині 00 хвилин 29 травня 2017 року в каб. 
№ 309 слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області до старшо-
го слідчого в ОВС  Лиманюка О. П. за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, 
вул. Георгіївська,  буд. 77,  для проведення слідчих (процесуальних) дій за Ва-
шою участю, ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, отри-
мання обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування  при 
здійсненні спеціального досудового розслідування у кримінальному проваджен-
ні №22017050000000141 від  13.04.2017 за ч.1 ст.258-3 КК України. У разі непри-
буття на виклик або ухилення від явки на виклик настають наслідки, передбаче-
ні ст.139 КПК України.

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих електронних торгів (аукціону) з продажу майна  

ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»
на електронному торговельному майданчику

Товарна біржа «БІРЖА.ОНЛАЙН»

Номери лотів: №Q8053b6999 - № Q8053b7002
Коротка назва лоту/номера  
кредитного договору:

Майно

Місце проведення аукціону: https://gov.auction/
Дата проведення аукціону: 12.06.2017
Час проведення аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів  

(аукціону) по кожному лоту вказується на веб-сайті  
організатора торгів

Детальна інформація по лоту (пара-
метри, забезпечення, початкова ціна, 
правила участі в аукціоні)

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/175-pat-kb-
yevrobank/12842-12062017-3

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих електронних торгів (аукціону) з продажу майна 

ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»
на електронному торговельному майданчику

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІТ-Контракт»
Номери лотів: №№ Q8283b6866 - Q8283b6873
Коротка назва лоту/номера  
кредитного договору:

Майно

Місце проведення аукціону: https://public-bid.sale/
Дата проведення аукціону: 12.06.2017
Час проведення аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів  

(аукціону) по кожному лоту вказується на веб-сайті  
організатора торгів

Детальна інформація по лоту  
(параметри, забезпечення, початкова 
ціна, правила участі в аукціоні)

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/175-pat-kb-
yevrobank/12808-pasport-vidkrytykh-torhiv-auktsionu-
z-prodazhu-aktyviv-pat-kb-yevrobank-na-elektronnomu-
torhovomu-maydanchyku-tov-it-kontrakt

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих електронних торгів (аукціону) з продажу майна 

ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»
на електронному торговельному майданчику

Товарна біржа «ПОЛОНЕКС»

Номери лотів: №Q8043b6998
Коротка назва лоту/номера  
кредитного договору:

Майно

Місце проведення аукціону: https://polonex.com.ua/
Дата проведення аукціону: 12.06.2017
Час проведення аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аук-

ціону) по кожному лоту вказується на веб-сайті орга-
нізатора торгів

Детальна інформація по лоту  
(параметри, забезпечення, початко-
ва ціна, правила участі в аукціоні)

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/175-pat-kb-
yevrobank/12802-12062017-1

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих електронних торгів (аукціону) з продажу майна 

ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»
на електронному торговельному майданчику

Товарна біржа «ЕЛЕКТРОННІ ТОРГОВІ СИСТЕМИ»

Номери лотів: №Q8073b7004
Коротка назва лоту/номера  
кредитного договору:

Майно

Місце проведення аукціону: https://etc-torgi.com/
Дата проведення аукціону: 12.06.2017
Час проведення аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів  

(аукціону) по кожному лоту вказується на веб-сайті  
організатора торгів

Детальна інформація по лоту  
(параметри, забезпечення, початкова 
ціна, правила участі в аукціоні)

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/175-pat-kb-
yevrobank/12807-12062017

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих електронних торгів (аукціону) з продажу майна 

ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»
на електронному торговельному майданчику

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН»

Номери лотів: №Q8063b7003
Коротка назва лоту/номера  
кредитного договору:

Майно

Місце проведення аукціону: https://www.dto.com.ua/
Дата проведення аукціону: 12.06.2017
Час проведення аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів  

(аукціону) по кожному лоту вказується на веб-сайті  
організатора торгів

Детальна інформація по лоту (пара-
метри, забезпечення, початкова ціна, 
правила участі в аукціоні)

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/175-pat-kb-
yevrobank/12805-12062017-2

Ємільчинський районний суд Житомирської обл. (адреса суду: 11200, Жито-
мирська обл., смт. Ємільчине, вул Жовтня, 2) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

29.05.2017 о 14:30 до Лутченко Юрій Максимович (останнє відоме місце реє-
страції: 11221, Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Рудня-Іванівська) спра-
ва № 277/261/17, суддя Прищепа Т. П.

06.06.2017 о 09:30 до Данилюк Сергій Анатолійович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 11213, Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Кривотин, -) справа  
№ 277/400/17, суддя Гресько В. А.

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

Ізяславський районний суд Хмельницької обл. (адреса суду: 30300, Хмель-
ницька обл., м. Ізяслав, вул. Незалежності, 2) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

29.05.2017 о 14:30 до Білоус Валентина Сергіївна (останнє відоме місце реє-
страції: 30300, Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Незалежності, буд. 151) справа 
№ 675/239/17, суддя Янішевська О. С.

29.05.2017 о 14:00 до Безтелесна Катерина Володимирівна (останнє відоме 
місце реєстрації: 30300, Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. Долоччя, вул. Ка-
штанова, буд. 6) справа № 675/651/17, суддя Янішевська О. С.

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

Краматорський міський суд Донецької обл. (адреса суду: 84333, Донецька обл.,  
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ При-
ватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

29.05.2017 о 10:00 до Яковенко Дмитро Вікторович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 84302, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Шкадинова, буд. 74, кв. 36) справа  
№ 234/3153/17, суддя Карпенко О. М.

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

До уваги фінансових установ! 
Свідоцтва про складання екзамену за 2017 рік з № 3259 по 3300 та 3317, з 

№3400 по 3423 та 3449, 3450, а також з 3489 по 3522 на відповідність знань 
професійним вимогам за програмами підвищення кваліфікації керівників та 
головних бухгалтерів фінансових компаній, які надають фінансові послуги 
з надання коштів у позику, у тому числі на умовах фінансового кредиту за 
власні кошти,  фінансового лізингу, факторингу, гарантій, поручительств, 
переказу коштів, обміну валют, а також інших кредитних установ визнані 
недійсними та анульовані.

Адміністрація Інституту післядипломної освіти та бізнесу
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оголошення

Деснянський районний суд м. Києва викликає як від-
повідачку Печерську Маргариту Михайлівну, у зв’язку 
з розглядом цивільної справи за позовом Печерськoгo 
Сергія Олександровича до Печерської Маргарини Ми-
хайлівни, третя особа: Відділ державної виконавчої 
служби Дергачівського районного управління юстиції 
Харківської області, про зміну (зменшення) розміру алі-
ментів на 26.06.2017 року о 09.30 год. за адресою: м. Ки-
їв, пр-т Маяковського, 5-В, каб. 36.

У разі неявки відповідачки або представника відпо-
відачки в судове засідання без поважних на те причин, 
справа буде розглянута за її відсутності на підставі наяв-
них у ній доказів.

Суддя І. В. Клочко

Андрушівський районний суд Житомирської обл. (адре-
са суду: 13400, Житомирська обл., м. Андрушівка, вул. Зо-
зуленського,13) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться:

29.05.2017 об 11:00 до Козел Дмитро Миколайович 
(останнє відоме місце реєстрації: 13434, Житомирська обл., 
Андрушівський р-н, смт Червоне, вул. Бердичівська, буд. 89-
А) справа № 272/215/17, суддя Карповець В. В.

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

Апеляційний суд Донецької області (адреса суду: 83015,  
м. Донецьк, Майдан Правосуддя, 1) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованос-
ті, у судове засідання, яке відбудеться 29.05.2017 об 11:00 до 
Гришко Юлія Миколаївна (останнє відоме місце реєстрації: 
85700, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. 9-ї Авіадивізії, буд. 
28, кв. 97) справа № 263/1319/17, суддя Киян Д. В.

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

Врадіївський районний суд Миколаївської обл. (адреса 
суду: 56400, Миколаївська обл., смт Врадіївка, вул. Маяков-
ського, 103) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться:

29.05.2017 о 09:00 до Шевчук Ігор Вікторович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 56301, Миколаївська обл., смт 
Врадіївка, вул. Олександра Невського, буд. 95) справа  
№ 474/216/17, суддя Сокол Ф. Г.

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

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті викликає як відповідача Самарського Сергія Вікто-
ровича (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, МЖК 
«Мрія», 1/137) у судове засідання з розгляду цивіль-
ної справи №428/4302/16-ц за позовом Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» 
м. Київ до Самарського Сергія Вікторовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, яке 
відбудеться 9 червня 2017 року о 08.40 год. у при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сє-
вєродонецьк, бул. Дружби Народів, 19. У разі неявки 
на вказане судове засідання суд розглядатиме спра-
ву без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. О. Юзефович

Згідно протоколу № 15/05/2017 Загальних зборів 
учасників ТОВ «Техком» від 15.05.2017 р. прийнято 
рішення щодо припинення Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Техком» (08203, Київська обл.,  
м. Ірпінь, вул. Северинівська, буд. 150 А, код ЄДРПОУ 
23154935) шляхом його ліквідації у добровільному 
порядку. Головою ліквідаційної комісії призначено 
Анненкову Олену Юріївну. Заяви кредиторів прийма-
ються протягом двох місяців від дня публікації дано-
го оголошення.

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Ки-
їв, Вознесенський узвіз, 10-Б, каб. 46) викликає на 
10.30 год. 10.10.2017 року Мачковського Сергія Ми-
колайовича як відповідача по цивільній справі за по-
зовом Товариства з обмеженою відповідальністю 
«АНСУ» до Мачковського Сергія Миколайовича про 
стягнення коштів.

При цьому повідомляємо, що в разі вашої неявки в 
судове засідання без поважних причин або неповідо-
млення про причини своєї неявки суд вирішує спра-
ву на підставі наявних у ній даних.

Суддя В. В. Лазаренко

Суддя Херсонського міського суду Херсонської 
області Хайдарова І. О. повідомляє про слухання ци-
вільної справи за позовною заявою Публічного ак-
ціонерного товариства «Дельта Банк» до Почерні-
ної Ніни Олексіївни про стягнення заборгованості за 
кредитною лінією, яке відбудеться 17.07.2017 року 
об 11.15 годині за адресою: м. Херсон, вул. Маяков-
ського, 6/29, каб. 807, та викликає до суду відповіда-
чку Почерніну Ніну Олексіївну.

У разі неявки в судове засідання відповідачки 
справа буде розглядатися у вашу відсутність.

Суддею Бердянського міськрайонного суду Дні-
стрян О. М. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Консуль-
ська, б. 64, каб. № 410) 14 червня 2017 року о 10 го-
дині 00 хвилин буде розглядатись справа за позовом 
Крилової Катерини Олександрівни до Іорданова Вла-
дислава Владиславовича, треті особи: Орган опіки та 
піклування виконавчого комітету Бердянської місь-
кої ради, про позбавлення батьківських прав.

Суд викликає як відповідача Іорданова Владисла-
ва Владиславовича.

Явка відповідача у справі обов’язкова. У разі неяв-
ки справа буде розглянута за його відсутності.

Татарбунарський районний суд викликає на судо-
ве засідання Татарова Юрія Івановича, 3 квітня 1967 
року народження, на 1 червня 2017 року о 09 год. 00 
хв. як відповідача по цивільній справі за позовною 
заявою Татарової Людмили Євгеніївни до Татарова 
Юрія Івановича про розірвання шлюбу. В разі неявки 
відповідача в судове засідання або визнання причи-
ни неявки неповажною, справа може бути розгляну-
та за його відсутності.

Суддя А. Шевирін

Слов’янський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу про розірвання трудового договору та 
зобов’язання вчинити певні дії за позовом Космика Русла-
на Ярославовича.

Відповідач ФОП Мєлєхін Сергій Олегович, останнє місце 
реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. 
Леніна, буд. 5, кв. 24, викликається 30 травня 2017 року о 
09 год. 00 хв. до суду, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Кузнецов Р. В.

Семенівський районний суд Чернігівської облас-
ті викликає як відповідачку Ярославську Валентину 
Григорівну (останнє відоме місце проживання: вул. 
Мандриківська, будинок 149, кв. 14, м. Дніпро) для 
участі у цивільній справі за позовом Ярославського 
Віктора Володимировича до Ярославської Валентини 
Григорівни про розірвання шлюбу, розгляд якої від-
будеться 31 травня 2017 року о 14 годині 30 хвилин у 
приміщенні Семенівського районного суду Чернігів-
ської області (зала №1, вул. Центральна, 6, м. Семе-
нівка, Чернігівська область, 15400).

Суддя О. І. Гнип

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

Криничанський районний суд Дніпропетровської обл. (адреса 
суду: 53200, Дніпропетровська обл., смт Кринички, вул.Виконко-
мівська, 17) повідомляє  про те, що по цивільній справі за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк»:

12.05.2017 до Купріянчик Лариси Миколаївни (останнє ві-
доме місце реєстрації: 52362, Дніпропетровська обл., Крини-
чанський р-н, с. Калинівка, вул. Колгоспна, буд. 30) справа  
№ 178/1629/16-ц, суддя Лісняк В. В. про стягнення заборгованос-
ті  судом було ухвалено заочне рішення, позовні вимоги задово-
лено повністю або частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що заочне рі-
шення може бути переглянуто Криничанським районним судом 
Дніпропетровської обл. шляхом подання відповідачем заяви про 
перегляд заочного рішення до цього суду протягом десяти днів з 
дня опублікування цього оголошення.

Святошинський районний суд м. Києва викликає гр. Зем-
скова Сергія Васильовича, останнє відоме місце проживан-
ня: вул. Червонопільська, буд. 2-б, кв. 99, м. Київ, гр. Лу-
каш Галину Василівну, останнє відоме місце проживання: 
вул. Картвелішвілі, буд. 5-В, кв. 84, м. Київ, у судове засідан-
ня щодо розгляду цивільної справи №2/759/1830/17 за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до 
Земскова Сергія Васильовича, Лукаш Галини Василівни про 
стягнення заборгованості за кредитним договором, що від-
будеться 27 липня 2017 року о 14 год. 00 хв.

Просимо гр. Земскова Сергія Васильовича, гр. Лукаш Га-
лину Василівну з’явитися до Святошинського районного су-
ду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А, зал 
№ 3, з собою мати документ, який посвідчує особу.

Суддя Величко Т. О.

Личаківський районний суд м. Львова ви-
кликає Грищук Тетяну Ростиславівну, остан-
нє відоме місце проживання якої: м. Львів, 
вул. Шафарика, 8/33, як відповідачку в судо-
ве засідання по цивільній справі за позовом 
Підлісного Юрія Івановича до Грищук Тетяни 
Ростиславівни про стягнення заборгованос-
ті, що відбудеться 19.06.2017 р. о 16.00 год. у 
приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, 
вул. Б.Лепкого, 16, зал судових засідань №6.

В разі неявки на вказане судове засідання, 
суд розглядатиме справу без її участі на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Головатий Р. Я.

Згідно протоколу № 15/05/2017 Загаль-
них зборів учасників ТОВ «Магія дерева» від 
15.05.2017 р. прийнято рішення щодо припи-
нення Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Магія дерева» (08150, Київська обл., 
Києво-Святошинський р-н, м. Боярка, вул. 
Магістральна, буд. 4, код ЄДРПОУ 33987027) 
шляхом його ліквідації у добровільному по-
рядку.

Головою ліквідаційної комісії призначено 
Анненкову Олену Юріївну. Заяви кредиторів 
приймаються протягом двох місяців від дня 
публікації даного оголошення.

Оголошення про проведення додаткового аукціону №41-УМВБ з продажу скрапленого газу на базі ПрАТ «УМВБ»
30.05.2017 р. о 14-00 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» відбудеться  

додатковий аукціон №41-УМВБ з продажу скрапленого газу, який підлягає реалізації згідно постанови КМУ №570 від 16.10.14 р.
Обсяги скрапленого газу та характеристики позицій запропоновані до продажу:

Поз. Продавець Видобуток 

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

тонн

К-сть 
лотів, 
оди-
ниць

Стартова 
ціна за 1 

тонну, грн. 
(з ПДВ)*

Cтартова  
ціна одного 

лоту, грн.  
(з ПДВ)

Загаль-
ний об-

сяг, 
тонн

Загальна  
вартість, грн.

(з ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 50 4 16 186,39 809 319,50 200 3 237 278,00
залізницею: EXW  -  Гнідинцівський ГПЗ 
(Інкотермс - 2010). Обсяги виробництва 
червня 2017 р.  Термін відвантаження 

червень 2017 р.

2 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 100 4 16 186,39 1 618 639,00 400 6 474 556,00
залізницею: EXW  -  Гнідинцівський ГПЗ 
(Інкотермс - 2010). Обсяги виробництва 
червня 2017 р.  Термін відвантаження 

червень 2017 р.

3 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 150 2 16 186,39 2 427 958,50 300 4 855 917,00
залізницею: EXW  -  Гнідинцівський ГПЗ 
(Інкотермс - 2010). Обсяги виробництва 
червня 2017 р.  Термін відвантаження 

червень 2017 р.

4 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 20 8 16 186,39 323 727,80 160 2 589 822,40
автотранспортом: EXW  -  Гнідинців-

ський ГПЗ (Інкотермс - 2010) Обсяги ви-
робництва червня 2017 р.  Термін від-

вантаження червень 2017 р.

5 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 40 6 16 186,39 647 455,60 240 3 884 733,60
автотранспортом: EXW  -  Гнідинців-
ський ГПЗ (Інкотермс - 2010)  Обсяги 

виробництва червня 2017 р.  Термін від-
вантаження червень 2017 р.

6 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 200 6 16 186,39 3 237 278,00 1 200 19 423 668,00
автотранспортом: EXW  -  Гнідинців-
ський ГПЗ (Інкотермс - 2010)  Обсяги 

виробництва червня 2017 р.  Термін від-
вантаження червень 2017 р.

7 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 20 6 16 194,41 323 888,20 120 1 943 329,20

автотранспортом:EXW  -  Качанівське 
в-во Качанівського ГПЗ (Інкотермс 
- 2010).  Обсяги виробництва черв-

ня 2017 р.  Термін відвантаження чер-
вень 2017 р.

8 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 40 5 16 194,41 647 776,40 200 3 238 882,00

автотранспортом: EXW  -  Качанів-
ське в-во Качанівського ГПЗ (Інкотермс 

- 2010).  Обсяги виробництва черв-
ня 2017 р.  Термін відвантаження чер-

вень 2017 р.

9 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 200 5 16 194,41 3 238 882,00 1 000 16 194 410,00

автотранспортом: EXW  -  Качанів-
ське в-во Качанівського ГПЗ (Інкотермс 

- 2010).  Обсяги виробництва черв-
ня 2017 р.  Термін відвантаження чер-

вень 2017 р.

10 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 20 15 16 170,66 323 413,20 300 4 851 198,00

автотранспортом: EXW  -  Глинсько-
Розб. в-во. Качанівського ГПЗ (Інко-
термс - 2010). Обсяги виробництва 

червня 2017 р.  Термін відвантаження 
червень 2017 р.

11 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 40 5 16 170,66 646 826,40 200 3 234 132,00

автотранспортом: EXW  -  Глинсько-
Розб. в-во. Качанівського ГПЗ (Інко-
термс - 2010).  Обсяги виробництва 

червня 2017 р.  Термін відвантаження 
червень 2017 р.

12 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 200 15 16 170,66 3 234 132,00 3 000 48 511 980,00

автотранспортом: EXW  -  Глинсько-
Розб. в-во. Качанівського ГПЗ (Інко-
термс - 2010).  Обсяги виробництва 

червня 2017 р.  Термін відвантаження 
червень 2017 р.

13 ПАТ «Укрнафта» Долинський ГПЗ 80 1 16 139,06 1 291 124,80 80 1 291 124,80
автотранспортом: EXW  - Долинський  

ГПЗ (Інкотермс - 2010).  Обсяги вироб-
ництва червня 2017 р.  Термін відванта-

ження червень 2017 р.

14 ПАТ «Укрнафта» Долинський ГПЗ 200 5 16 139,06 3 227 812,00 1 000 16 139 060,00
автотранспортом: EXW  - Долинський  

ГПЗ (Інкотермс - 2010).  Обсяги вироб-
ництва червня 2017 р.  Термін відванта-

ження червень 2017 р.

Загальний обсяг, тонн: 8 400
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 135 870 091,00

ПАТ «Укрнафта»

* - Ціна з ПДВ включає акцизний податок. Акцизний податок з 01 січня 2017 року складає 52 євро за 1000 літрів.
1)  умови поставки залізницею: Продавець передає скраплений газ виробництва Гнідинцівського ГПЗ на умовах EXW - Гнідинців-
ський ГПЗ (Інкотермс - 2010). Оплату за перевезення скрапленого газу залізничним  транспортом здійснює покупець по окремому 
договору з транспортною 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 Ре-
гламенті організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобудку і скрапленого газу на ПрАТ «Українська 

міжбанківська валютна біржа», що затверджений протоколом  Аукціонного комітету з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скра-
пленого газу №2 від 19.11.2014 р., ознайомитись з яким можна на офіційному веб-сайті біржі: www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 

29.05.2017р., за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1. Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00.

Личаківський районний суд м. Львова викликає 
Едгарда Балога, останнє відоме місце проживання 
якого: м. Львів, вул. Таджицька, 7/20, як відповіда-
ча в судове засідання по цивільній справі за позовом 
Олексів Наталії Іванівни до Едгарда Балога про розі-
рвання шлюбу, що відбудеться 07.06.2017 р. о 09.40 
год. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, 
вул. Б.Лепкого, 16, зал судових засідань №6.

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

Суддя Головатий Р. Я.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області 

повідомляє, що 17 листопада 2016 року видано су-

довий наказ по цивільній справі №428/11655/16-ц за 

заявою Щучкіна Володимира Олександровича про 

видачу судового наказу щодо стягнення з Державно-

го підприємства «Донбасантрацит» нарахованої, але 

не виплаченої заробітної плати в розмірі 53 353,16 

грн.

Суддя І. О. Юзефович

Харківський районний суд Харківської області викликає Куз-
нєцова Сергія Петровича, який зареєстрований за адресою: До-
нецька обл., м. Торез, вул. Катанаєва, 13/2, на судове засідання 
як відповідача по цивільній справі №635/2702/17 за позовом По-
водатор Тетяни Олександрівни до Кузнєцова Сергія Петровича, 
третя особа: Служба у справах дітей Харківської районної дер-
жавної адміністрації Харківської обл. про надання дозволу на ви-
їзд неповнолітньої дитини за кордон, призначене на 01.06.2017 
року о 09.00 у приміщенні Харківського районного суду Харків-
ської обл. за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, смт. По-
котилівка, вул. Сковороди, 18. 

У разі Вашої неявки на судове засідання, неповідомлення про 
причини неявки, справу буде розглянуто заочно за відсутнос-
ті відповідача. 

 Суддя Н. Л. Панас

Київський районний суд м. Одеси викликає Фо-
міну Олену Олександрівну як відповідачку по спра-
ві №520/3353/17 за позовом Азарової Лідії Іванівни, 
Азарова Сергія Петровича до Фоміної Олени Олек-
сандрівни про позбавлення права користування жит-
ловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 30.05.2017 р. о 14 
годині 15 хвилин у судді Луняченка В. О. в приміщен-
ні Київського районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, каб. 222.

Оболонський районний суд м. Києва викликає як 
відповідачку Величко Марію Андріївну по цивільній 
справі № 2/756/2622/17 за позовом Величка Геннадія 
Володимировича до Величко Марії Андріївни про ви-
знання правочину недійсним, розгляд якої призначе-
но на 25.09.2017 р. об 11.30 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є,  
каб. №18.

У разі неявки, справу буде розглянуто у відсутність 
відповідачки.

Суддя К. А. Васалатій

В провадженні Бориспільського міськрайонного 
суду перебуває цивільна справа №359/2036/17 за по-
зовом Жалибіної Світлани Миколаївни до Жалибіна 
Юрія Петровича про визнання особи такою, що втра-
тила право користування квартирою.

У зв’язку з цим, суд викликає відповідача Жалибі-
на Юрія Петровича в судове засідання.

Розгляд вищезазначеної справи відбудеться о 8 
годині 00 хвилин 13 червня 2017 року за адресою: 
м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, 10, каб. №7.

Суддя Борець Є. О.

Приморський районний суд м. Одеси викликає 
Николайчук Валентину Іванівну в судове засідання 
по справі за позовом Соловйової Ольги Григорівни 
до Николайчук Валентини Іванівни про відшкодуван-
ня матеріальної та моральної шкоди, завданої вна-
слідок залиття квартири.

Засідання відбудеться 22 червня 2017 року о 10 
год. 45 хв. у приміщенні Приморського районного 
суду за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб. 
№ 218. У разі неявки справу буде розглянуто у ва-
шу відсутність.

Суддя О. П. Шенцева

Лубенський міськрайонний суд Полтавської облас-
ті викликає Каменського Романа Миколайовича (остан-
нє відоме місце реєстрації: вул. Тернівська, 18/2, кв. 4,  
м. Лубни Полтавської області) як відповідача в судове за-
сідання по цивільній справі за позовом Кузика Володими-
ра Олеговича до Каменського Романа Миколайовича про ви-
знання договору оренди транспортного засобу дійсним.

Судове засідання відбудеться об 11 год. 30 хв. 12 червня 
2017 року в приміщенні суду за адресою: м. Лубни, вул. Мо-
настирська, 17.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки справу буде роз-
глянуто за вашої відсутності. Ви зобов’язані повідомити суд 
про причини неявки в судове засідання.

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

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідо-

мляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 
17, у залі судових засідань №40, 7 червня 2017 ро-
ку о 09.15 год. відбудеться підготовче судове засі-
дання у кримінальному провадженні за обвинувачен-
ням Джамілова Айдера Шевкетовича, 1 липня 1979 
року народження, у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК 
України.

В судове засідання викликаються сторона обвину-
вачення: обвинувачений Джамілов Айдер Шевкето-
вич та захисник Коваль Наталя Омельянівна.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі немож-
ливості з’явитися до суду, просимо повідомити про 
причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі голо-
вуючого судді Каленяка Р. А., суддів Бар’яка А. С.,  
Іванченка Я. М.

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. 
Банкова, буд. 39 а) розглядає цивільну справу за за-
явою Башинської Владислави Олександрівни до Ба-
шинського Максима Володимировича про стягнення 
аліментів на дитину.

Відповідач Башинський Максим Володимирович 
(остання відома адреса: Донецька область, Ясину-
ватський район, сел. Спартак, вул. Молодіжна, буд. 
10) викликається на 09 год. 00 хв. 30 травня 2017 ро-
ку до Добропільського міськрайонного суду, кабінет 
№ 2, для участі у розгляді справи. До розгляду спра-
ви пропонується надати суду письмові пояснення та 
заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання від-
повідача необхідно повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у його відсут-
ність на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Мацишин Л. С.

Оболонський районний суд м. Києва викликає в підготов-
че судове засідання Януковича Віктора Федоровича, 09.07.1950 
р.н., на 10 год. 00 хв. 29 травня 2017р. у кримінальному про-
вадженні по обвинуваченню Януковича Віктора Федоровича 
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 1  
ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України.

Місцезнаходження суду: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є,  
суддя Дев’ятко В. В.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно  
статті 138 КПК України:

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, 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 тим-
часово залишити цей заклад;

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

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

особи на виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про немож-

ливість з’явлення до суду.
Наслідки неприбуття за викликом суду.
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свід-

ка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 
КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого пе-
редбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника – 
статтею 324 КПК України, потерпілого – статтею 325 КПК Украї-
ни, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представ-
ників – статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, переклада-
ча, представника уповноваженого органу з питань пробаціїі екс-
перта – статтею 327 КПК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду кримінальне прова-
дження може здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Одночасно повідомляємо, що стороні захисту надано про-
грамну можливість для участі Януковича В.Ф. у підготовчому су-
довому засіданні в режимі відеоконференції.

Дзержинський міський суд Донецької області (розта-
шований за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) 
розглядає кримінальні провадження за обвинуваченням:

– Скригунова Альберта Йосиповича, 31.07.1951 року 
народження, за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений 
Скригунов А. Й. (зареєстрований: Донецька обл., м. Ав-
діївка, вул. Гагаріна, 15/17) викликається на 30.05.2017 
року о 09.30 год. до суду, каб. № 8, для участі в розгляді 
справи по суті, головуючий суддя Соляник А. В.;

– Погодіна Вадима Вікторовича, 16.01.1971 року наро-
дження, Сухомлинова Максима Вікторовича, 16.05.1984 
року народження, Москальова Юрія Аркадійовича, 
03.08.1969 року народження, у вчиненні злочинів, перед-
бачених п.п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 КК України. Обвинувачені: 
Погодін В.В. (зареєстрований: м. Донецьк, вул. Артема, 
104/146), Сухомлинов М.В. (зареєстрований: м. Макіїв-
ка, вул. Первомайська, 2/6), Москальов Ю. А. (зареєстро-
ваний: м. Донецьк, вул. Матросова, 25) викликаються на 
07.06.2017 року о 09.00 год. до суду, каб. № 8, для учас-
ті у розгляді справи по суті, головуючий суддя Геря О. Г.;

– Прокоп’єва Миколи Вікторовича, 09.02.1976 ро-
ку народження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Прокоп’єв М. В. 
(знятий з реєстраційного обліку, останнє відоме місце 
реєстрації: Миколаївська область, Очаківський район,  
с. Куцуруб, вул. Пирогова, 12) викликається на 12.06.2017 
року об 11.30 год. до суду, каб. № 7, для участі у розгляді 
справи по суті, головуючий суддя Нємиш Н. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні мо-
же здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in 
absentia), який переховується від органів слідства та су-
ду з метою ухилення від кримінальної відповідальності 
(спеціальне судове провадження) та оголошений у між-
державний та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засо-
бах масової інформації загальнодержавної сфери роз-
повсюдження, обвинувачений вважається належним чи-
ном ознайомленим з її змістом.

Голова суду Є. В. Челюбєєв

Національна академія аграрних наук України від-
повідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
03.09.2008 № 777 та Статуту Національної академії аграр-
них наук України, зареєстрованому наказом Міністерства 
юстиції України №2335/5 від 27.07.2016 р., оголошує 
конкурс на заміщення вакантної посади директора Дер-
жавного підприємства «Дослідне господарство «Панте-
леймонівське» Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва 
НААН»

Місцезнаходження підприємства: 62650, Харківська 
обл., Великобурлуцький район, селище Червона Хвиля, 
вул. Центральна, 13.

Основні напрями діяльності підприємства:  
– вирощування зернових культур (крім рису), бобових 

культур і насіння олійних культур;
– вирощування овочів і баштанних культур, корене-

плодів і бульбоплодів;
– розведення великої рогатої худоби молочних порід;
– вирощування інших однорічних і дворічних культур;
–  допоміжна діяльність у рослинництві.
Строк приймання заяв на участь у конкурсному від-

борі:
21 календарній день після дати оприлюднення ого-

лошення на офіційному веб-сайті НААН (http://naas.gov.
ua/).

Місце приймання заяв на участь у конкурсному від-
борі та номер телефону для довідок: м. Київ-010, вул. 
Михайла Омеляновича-Павленка, 9, Національна акаде-
мія аграрних наук України, кімната 143, телефон для до-
відок: (044) 521-92-91, електронна пошта: vnka@naas.
gov.ua.

Дата та місце проведення конкурсного відбору:
Дата проведення конкурсного відбору 13 червня 2017 

року, 16 год. 00 хв.
Місце проведення: м. Київ-010, вул. Михайла Омеля-

новича-Павленка, 9, Національна академія аграрних на-
ук України.

Ізяславський районний суд Хмельницької області, що знахо-
диться за адресою: 30300, Хмельницька область, м. Ізяслав, вул. 
Незалежності, 3, повідомляє, що 6 червня 2017 року об 11 годи-
ні 00 хвилин у приміщенні суду відбудеться слухання цивільної 
справи № 675/509/17, провадження № 2/675/379/2017 за позо-
вом Молодчикової Алли Олександрівни до Молодчикова Олек-
сія Андрійовича про стягнення аліментів у твердій грошовій сумі.

Явка Молодчикова Олексія Андрійовича обов’язкова.
У разі неявки справа буде слухатись у відсутності Молодчи-

кова Олексія Андрійовича на підставі тих доказів, які є в матері-
алах справи.

Суддя О. В. Король

21.06.2017 року о 12 год. 00 хв. у приміщенні Франківського 
районного суду м. Львова (м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 69) від-
будеться розгляд цивільної справи за позовом Макаревич Іри-
ни Леонідівни до Пустового Олександра Ігоровича про визнання 
особи такою, що втратила право користування житловим при-
міщенням.

У зв’язку з тим, відповідач Пустовий Олександр Ігорович ви-
кликається в судове засідання на 21.06.2017 року о 12 год. 00 хв.

У випадку неявки відповідача в судове засідання на вказаний 
судом час, на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України справа буде роз-
глянута у його відсутність на підставі неявних у ній доказів.

Суддя Р. С. Козюренко

Шевченківський районний суд м. Києва за адресою: м. Ки-
їв, вул. Дегтярівська, 31-А (каб. 310), викликає на 18.07.2017 
року о 09 год. 00 хв. Дмитренка Олексія Івановича як від-
повідача по справі за позовом Красілі Наталії Василівни до 
Дмитренка Олексія Івановича про стягнення заборгованос-
ті за договором позики.

Відповідач викликається в судове засідання, у разі неявки 
справа розглядатиметься в його відсутність.

Суддя О. А. Савицький

Втрачений судновий 

білет на прогулянкове 

судно «Прогрес 4», 

бортовий номер 

КИВ 1534 К, виданий на ім’я 

ЯКОВЕНКО Вадим 

Міланович, 

вважати недійсним.

Публічне акціонерне товариство 

«Закарпаттяобленерго» 

(код ЄДРПОУ 00131529) 

змінило своє найменування на Приватне акціонерне 

товариство «Закарпаттяобленерго» 

(код ЄДРПОУ 00131529) згідно з протоколом загальних 

зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства 

«Закарпаттяобленерго» №27 від 28.04.2017 року.

Подільський районний суд м. Києва викликає Кияни-
цю В’ячеслава Петровича, 10.05.1987 р.н., місце фактич-
ного проживання якого по м. Києву та Київській області 
не встановлено, останнє відоме місце проживання: м. Ки-
їв, вул. Мостицька, 14, кв. 45, як відповідача по цивільній 
справі за позовом Кияниці Ольги Олександрівни до Кияниці 
В’ячеслава Петровича про розірвання шлюбу, яке відбудеть-
ся під головуванням судді Роман О. А. о 8 год. 30 хв. 30 черв-
ня 2017 року за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 21.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в підго-
товче судове засідання, яке відбудеться о 14 годині 30 хви-
лин 26 червня 2017 року, обвинуваченого Долгополова Ан-
дрія Миколайовича, 15 лютого 1959 року народження, в 
рамках кримінального провадження № 42015010000000023, 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 3 бе-
резня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Суддя Є. О. Мартинов

Макарівський районний суд Ки-
ївської області викликає за адресою: 
смт Макарів, вул. Димитрія Ростов-
ського, 35, на 20.06.2017 року о 16 
год. 40 хв. відповідача Шевченка Во-
лодимира Володимировича по цивіль-
ній справі №370/2607/16-ц за позо-
вною заявою Шевченко Юлії Олексан-
дрівни до Шевченка Володимира Во-
лодимировича про розірвання шлюбу.

У разі неявки в судове засідання 
справа буде розглянута за відсутності 
вказаних осіб.

Суддя Н. Б. Мазка

Печерський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Гриба Андрія Григоровича, 19.06.1975 
р.н. (останнє відоме місце проживання: АР Крим,  
м. Ялта, вул. Блюхера, буд. 40, кв. 151) у вчиненні 
злочинів, передбачених ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК 
України в підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 15 червня 2017 року о 09 год. 00 хв. Явка до су-
ду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або 
документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Печерського районного суду м. Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42а, зал №3, 
каб. 17, під головуванням судді Шапутько С. В.

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

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідо-

мляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 
17, у залі судових засідань №40, 7 червня 2017 року 
о 17.30 год. відбудеться розгляд кримінального про-
вадження по обвинуваченню Жарка Сергія Олексан-
дровича, 19 січня 1982 року народження, у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвину-
вачення: обвинувачений Жарко Сергій Олександро-
вич та захисник Гавриленко Микола Кирилович.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі немож-
ливості з’явитися до суду, просимо повідомити про 
причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі голо-
вуючого судді Каленяка Р. А., суддів Бойка В. М.,  
Волошина С. В.

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, 

що 02.06.2017 року о 09.00 год. у приміщенні Вінницько-
го міського суду Вінницької області за адресою: м. Вінниця, 
вул. Грушевського, 17, у залі судових засідань № 10, відбу-
деться підготовче судове засідання в кримінальному прова-
дженні № 42016020420000078 за обвинуваченням Брекуна 
Романа Михайловича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Брекун 
Роман Михайлович, 06.02.1977 р.н., який зареєстрований та 
проживає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, 5 авіамістеч-
ко, буд. 14а, кв. 15.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості 
з’явитися до суду, просимо повідомити про причини немож-
ливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі:  
головуючого судді Ковальчук Л. В., суддів Іванченка Я. М., 
Бар’яка А. С.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідо-

мляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 
17, у залі судових засідань №40, 6 червня 2017 ро-
ку о 12.30 год. відбудеться судове засідання у кри-
мінальному провадженні за обвинуваченням Євтодія 
Андрія Вікторовича, 1 січня 1983 року народження, у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвину-
вачення: обвинувачений Євтодій Андрій Вікторович 
та захисник Берегович Оксана Олександрівна.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі немож-
ливості з’явитися до суду, просимо повідомити про 
причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі голо-
вуючого судді Каленяка Р. А., суддів Овсюка Є. М.,  
Сичука М. М.

Бучацький районний суд Тернопільської облас-
ті викликає в судове засідання як відповідача Бере-
зівського Олександра Олександровича, місце пере-
бування якого невідоме, останнє місце проживання – 
с. Шепетин Дубенського району Рівненської області, 
по справі за позовом Березівської Галини Ігорівни до 
Березівського Олександра Олександровича про розі-
рвання шлюбу.

Розгляд справи призначено на 10 год. 00 кв. 6 
червня 2017 року в приміщенні Бучацького районно-
го суду Тернопільської області за адресою: м. Бучач, 
вул. Міцкевича, 11. Явка до суду обов’язкова. Відпо-
відачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У разі неявки, відповідач повинен 
повідомити суд про причини. В разі неявки без по-
важної причини справу буде розглянуто у його від-
сутність згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК України за наявни-
ми в ній доказами.

Суддя В. Б. Федорончук

Оболонський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Романову Любов Владиславівну, яка об-
винувачується у вчиненні злочинів, передбачених  
ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 7 червня 2017 року о 15.00 го-
дині в приміщенні Оболонського районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 
2-Є, 9 кабінет.

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

Оболонський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Авдєєва Максима Петровича, який об-
винувачується у вчиненні злочинів, передбачених  
ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 7 червня 2017 року о 15.30 го-
дині в приміщенні Оболонського районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 
2-Є, 9 кабінет.

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

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/747/2017 за обвинуваченням Табали Юрія Во-
лодимировича у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч.ч. 1-2 
ст. 366 КК України, згідно Єдиного державного реєстру 
досудових розслідувань за № 42015110330000045.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що судове засідання по вищевказаному кримінальному 
провадженню відбудеться 21 червня 2017 року о 08 год. 
30 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду  
м. Києва за адресою: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська 
31А, 602 каб.

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

Суддя А. В. Трубніков

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Захарову Ка-
терину Павлівну, 11.03.1977 року народження, яка проживає: вул. Свердло-
ва, 4, м. Керч, АР Крим, у підготовче судове засідання за обвинувальним ак-
том у кримінальному провадженні № 42016000000002849 за ч. 1 ст. 111 КК 
України на 10.00 годину 12 червня 2017 року в приміщенні суду: пр. Маяков-
ського, 5-В, м. Київ, кабінет № 7, під головуванням судді Бабайлової Л. М. 
Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або інший доку-
мент, що посвідчує особу. У разі неявки обвинуваченої в суд, дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням і розгляд справи можливий за про-
цедурою спеціального судового провадження.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває криміналь-
не провадження № 1-кп/761/1068/2017 за обвинуваченням Люкайтіса Д. В. за ч. 1  
ст. 110 КК України, згідно Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за  
№ 22015101110000037 від 26.02.2015 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий розгляд по вищев-
казаному кримінальному провадженню відбудеться 08.06.2017 року о 09 год. 00 хв. у 
приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. 
Дегтярівська, 31А, каб. № 501.

У разі неявки обвинуваченого до суду, дане оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинува-
ченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Л. Л. Щебуняєва

В Шевченківському районному суді м. Києва 06.07.2017 року о 09.00 
год. відбудеться судовий розгляд кримінального провадження віднос-
но Хожаінової Оксани Василівни, яка обвинувачується у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

В судове засідання викликається Хожаінова Оксана Василівна.
У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається належ-

ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися 
за відсутності обвинуваченої в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя Лінник О. П.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 26 ТРАВНЯ

Оригінали документів, а саме: паспорт МЕ 998433 Нікосова Андрія 
Сергійовича, виданого Подільським РУ ГУ МВС України, вважати не-
дійсним у зв’язку з їх крадіжкою 12.05.2017 р.

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +8  +13 +17  +22 Черкаська +8  +13 +20  +25
Житомирська +7  +12 +16  +21 Кіровоградська +8  +13 +20  +25
Чернігівська +7  +12 +16  +21 Полтавська +8  +13 +20  +25
Сумська +8  +13 +18  +23 Дніпропетровська +8  +13 +19  +24
Закарпатська +7  +12 +18  +23 Одеська +8  +13 +18  +23
Рівненська +6  +11 +16  +21 Миколаївська +8  +13 +19  +24
Львівська +7  +12 +16  +21 Херсонська +8  +13 +19  +24
Івано-Франківська +7  +12 +16  +21 Запорізька +7  +12 +19  +24
Волинська +6  +11 +16  +21 Харківська +8  +13 +20  +25
Хмельницька +7  +12 +16  +21 Донецька +7  +12 +19  +24
Чернівецька +7  +12 +16  +21 Луганська +7  +12 +19  +24
Тернопільська +7  +12 +16  +21 Крим +9  +14 +18  +23
Вінницька +8  +13 +17  +22 Київ +11  +13 +19  +21
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Випускників  
кличуть здобувати 
професію

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ВИСТАВКА. У Вінниці відбулася V регіональна фести-
валь-виставка технічної творчості учнів ПТНЗ та ВНЗ І-ІІ 
рівнів акредитації «Творча молодь Вінниччини», яка стала 
доброю нагодою продемонструвати  свої надбання за час 
навчання та поспілкуватися з потенційними роботодавця-
ми. На Європейській площі міста  розмістили яскраві  екс-
позиції учні та викладачі понад 30 професійно-технічних 
навчальних закладів області, а також Вінницьке вище про-
фесійне училище департаменту поліції і охорони та Вище 
професійне училище Львівського державного університету 
безпеки життєдіяльності. Зокрема, вони представили  ро-
боти з промислового виробництва, транспорту і зв’язку, аг-
ропромислового комплексу і переробки сільськогосподар-
ських продуктів, будівництва та деревообробки, торгівлі, 
сфери послуг, харчової промисловості, художніх промис-
лів і народного ремесла. «Ми з особливою відповідальніс-
тю ставимося до підготовки нових  висококваліфікованих 
спеціалістів. Я чітко розумію, що для виховання таких ка-
дрів необхідна система, яка б спонукала молодих людей до 
креативності, до творчості, мала б сучасне обладнання для 
опанування новітніх технологій», — сказав  під час відкрит-
тя фестивалю голова облдержадміністрації Валерій Коро-
вій та запевнив, що обласна  влада робить усе, щоб  ро-
зумні і здібні вінницькі діти мали змогу здобувати сучасні 
знання для побудови нової європейської України.

На виставці учні випускних класів шкіл мали змогу  озна-
йомитися зі спеціальностями, яких навчають в ПТНЗ об-
ласті. Тож неабияка зацікавленість була до  майстер-кла-
сів, які давали учні та майстри училищ. Фестивальне дій-
ство супроводжувалось виступами творчих колективів, во-
кально-хореографічними композиціями та демонстрацією 
театру мод.

ФОТОФАКТ

Це відбувалося в Галичині…
Михайло ГРИЦАК,  
критик, сценарист, 

для «Урядового кур’єра»

ВАРТЕ УВАГИ. Історич-
ний роман російською мовою 
«Сложности тройного пере-
вода» («Труднощі потрійно-
го перекладу») вийшов дру-
ком саме напередодні 8 трав-
ня — Дня пам’яті та примирен-
ня. Автор — письменник, за-
служений журналіст Украї-
ни, лауреат Міжнарордної лі-
тературної премії ім. М.В. Го-
голя «Тріумф», головний ре-
дактор газети «Голос Украї-
ни в Західному Сибіру» Ми-
кола Свінтицький. Уже по-
над 30 років  він живе і пра-
цює в Росії, хоч родом з Іва-
но-Франківщини.

Одразу зазначу: роман чи-
тати легко, на одному дихан-
ні. Жива мова  з елементами 
місцевого діалекту, присма-
чена своєрідним галицьким 
гумором, сприймаєтся  відра-
зу й налаштовує на позитивне 
сприйняття  тексту.

Про що йдеться в романі? 
Про події в Галичині у період 

1939—1949 років. У цей не-
простий для народів краю час 
війна тричі прокотилася Гали-
чиною.

У романі кілька сюжетних 
ліній, об’єднанних основною 
темою, — трагедією галицько-
го єврейства і львівського гет-
то. У центрі оповіді — історія 
сім’ї Сковронських: Абрама, 
відомого львівського адвока-

та, єврея-вихреста, його дру-
жини Божени — етнічної поль-
ки, їхньої доньки Сари (такі 
змішані сім’ї в Галичині того 
часу не були рідкістю).  В умо-
вах геноциду єврейського на-
селення по-різному склалися 
їхні долі. Зберігаючи інтригу, 
не стану переповідати розви-
ток сюжету. 

Гортаючи сторінки рома-
ну, ловиш себе на думці, що 

обидва тоталітарні режи-
ми, що захоплювали край, 
були  схожими. Що черво-
ні, що коричневі, вступаючи 
на Галичину, основним за-
вданням ставили знищен-
ня національних і культур-
них еліт краю. Масові вбив-
ства і депортації — основа 
їхньої внутрішньої політи-
ки.  Населення перетворю-
вали на рабів, яких змушу-
вали за безцінь працювати 
на визволителів. У романі 
виразно і правдиво пока-
зано, як це відбувалось у 
Львові.

Водночас автор наголо-
шує:  війна як надзвичай-
на ситуація в житті кожно-

го висвітлює  справжні риси 
людини. Якщо вона була по-
рядною, то стає ще кращою, а 
якщо підлою, то підлість її не 
знає меж. Одні наживалися 
на трагедії єврейського наро-
ду, кладучи тридцять срібля-
ників у кишеню, інші, ризику-
ючи життям, рятували людей і 
гинули у тюрмах.

З любов’ю та майстерніс-
тю  виписані образи героїв: 
безмежної оптимістки і життє-
любки Цилі Файн, поміркова-
ного й мудрого Ізі Фогеля, до-
бряка і спритника Мойші Ліб-
мана. 

У якомусь сенсі роман 
«Труднощі потрійного пере-
кладу» автобіографічний, бо 
родина автора, як зазначено 
в післямові, пережила і депор-
тацію, і всі лихоліття війни. То-
му історична складова рома-
ну викликає довіру. Твір мо-
же стати хорошою літератур-
ною основою для сценарію іс-
торичного блокбастера. Без 
усякого сумніву, вдало піді-
брана колекція архівних фо-
тографій 1930—1940-х збага-
тила книжку. 

ОГОлОшеННя

НА ПЕРЕМОЖНІЙ ХВИЛІ. Українська збірна, яка вперше 
стартувала під керівництвом дворазового Олімпійського чем-
піона Юрія Чебана, продемонструвала блискучий результат на 
першому  етапі світового Кубка з веслування на байдарках і 
каное. В португальському Монтемор-у-Велью наші спортсмени 
здобули одинадцять нагород, п’ять з яких  найвищого ґатунку.

Одразу три  «золота» на рахунку байдарочника Олега Куха-
рика, який переміг в одиночці на дистанції 500 метрів, в четвір-

ці, також на «п’ятисотці», разом з Кирилом Черноморовим, Да-
ніїлом Кузьміним та Ігорем Труновим, та в байдарці-двійці з Ві-
талієм Цурканом.

Перемогу святкувала й наша чоловіча двійка у складі Ігор 
Трунов — Іван Семикін. А  бронзові призери Ріо-2016 каноїс-
ти Дмитро Янчук і Тарас Міщук в Португалії здобули дві меда-
лі. Хлопці фінішували першими на дистанції 500 метрів і посіли 
друге місце на дистанції 1000 метрів.

Про що розкаже історикам скіфська чаша 
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

ЗНАХІДКА. Навесні 1663 
року двоє подорожнiх верхи 
на добрих конях наближалися 
до Києва з Бiлогородського 
шляху. То їхали полковник 
Шрам із сином. Так почина-
ється роман Пантелеймона 
Куліша «Чорна рада», пер-
ша назва якого була «Сотник 

Шрамко та його сини». Нещо-
давно поблизу селища Шрам-
ківка Драбівського району на 
Черкащині на фермерському 
полі шукачі скарбів знайшли 
скіфську чашу. Фотографії зі 
знахідкою опублікував в одній 
із соціальних мереж коорди-
натор групи шукачів. 

Це й дало привід згада-
ти про історію селища, яка 
сягає глибини віків. На кар-

ті Боплана знаходимо його з 
іншою назвою — Жванчик. 
Як свідчать історичні дже-
рела, 1648-го селище зруй-
нували, а через десяток ро-
ків його відновив  полковник 
Шрамко. Він, за деякими да-
ними, мав велику сім’ю і ба-
гатьох нащадків. А по сусід-
ству, на правому березі річ-
ки Чумгак, у 1660 році наро-
дився Павло Полуботок, на-

казний гетьман України. Піз-
ніше через Шрамківку, як за-
свідчують хроніки, тричі про-
їжджав Тарас Шевченко. 

Однак ті роки і століття 
все-таки значно ближчі до 
нас. А ось скіфська епоха — 
набагато далі. Тому й відомо 
про неї значно менше. Зна-
хідка шукачів скарбів має 
зацікавити краєзнавців та 
істориків. 
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