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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 25 травня 2017 року
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за 100 доларів США за 100 євро за 10  рублів за 10 тройських унцій

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

П’ЯТНИЦЯ, 26 ТРАВНЯ 2017 РОКУ №96 (5965)

ЦИФРА ДНЯ

Митники спрощують
режим

КОРДОН. Із перших днів чинності угоди про безвізовий режим
у всіх пунктах пропуску максимально спростять процедури про-
ходження митного контролю для українців. Безвіз, за словами го-
лови ДФС Мирослава Продана, стимулюватиме митницю до
впровадження й розвитку інноваційних технологій і сервісів пере-
ведення в онлайн-режим.

«Відповідність сучасним вимогам Європейського Союзу, цен-
тралізований моніторинг і оперативний контроль у режимі реаль-
ного часу, унеможливлення впливу людського чинника — основні
складові митниці майбутнього. Фінальним результатом має бути
зростання товарообороту й прискорення пасажиропотоку, зручні
і прозорі процедури для бізнесу й громадян, прискорення та опти-
мізація митних процедур», — цитує УНІАН повідомлення прес-
служби ДФС. Для зручності мандрівників на веб-порталі ДФС
функціонує онлайн-сервіс «Кордон», який уже зараз допомагає
відстежувати в режимі реального часу ситуацію на пунктах про-
пуску. Там є дані про час очікування для транспорту на всіх пунк-
тах пропуску на кордоні України, а також на адмінкордоні з
тимчасово окупованим Кримом.

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«Якщо ми

обміняємо свободу
й цінності на

тимчасові вигоди,
зло пошириться

по всьому світу, а
цивілізований світ
стане заслабким». 

Прем’єр-міністр про спільне завдання світового
співтовариства змусити російського агресора
повернутися у свої кордони

5
КІБЕРБЕЗПЕКА. Щоб не стати для когось легкою здобиччю 
в інтернеті, фахівці радять користувачам комп’ютерних
сервісів бути обачними

Про лосів, Дністер і долю пралісів
СЛІДАМИ НАШИХ ПУБЛІКАЦІЙ. Як розв’язують проблеми, порушені в екологічних статтях «УК»

Олег ЛИСТОПАД,
«Урядовий кур’єр»

Співачка Руслана звернулася
до Президента із проханням

підписати закон про охорону пра-
лісів («Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України
щодо охорони пралісів згідно з

Рамковою конвенцією про охорону
та сталий розвиток Карпат»), ух-
валений Верховною Радою 23
травня. Найдавніших і найдикі-
ших, не чіпаних сокирою та пил-
кою хащ у нас залишилося
якихось 50 тисяч гектарів (загаль-
на площа лісів України — понад
10 мільйонів га). Праліси — уні-

кальні недоторкані ліси, які існу-
ють і розвиваються поза безпосе-
реднім впливом людини, за
законами природи. Завдяки цьому
вони мають високу життєздат-
ність, стійкі до природних змін і
навіть катаклізмів. Вони краще за
інші ліси пом’якшують клімат,
очищують воду, утримують вуг-

лець, надлишок якого в атмосфері
багато хто з науковців вважає
причиною глобального потепління.
Можна продовжити, але краще
звернутися до архіву наших пуб-
лікацій. Про те, чим цінні саме ці
лісові масиви, і про необхідний для
збереження унікальної спадщини
спеціальний закон «УК» написав

рік тому (№86 від 7 травня 2016-го)
у статті «Праліси не можна від-
творити». І ось процес створення
базового документа, який стане
законодавчим щитом для віковіч-
них дібров, бучин, смерічни-
ків, яличників (ялиця —
близький родич ялини-сме-
реки) — на фінішній прямій. 4

4
ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів
України «Про затвердження
Порядку здійснення комплексних
планових заходів державного
нагляду (контролю)» 3

НАЦБЕЗПЕКА

Наші міжнародні партнери
хочуть чітко розуміти потреби
вітчизняного оборонного
комплексу задля надання
якнайефективнішої допомоги 

20,3 млрд грн
становили обсяги робіт будівельних

підприємств України в січні—квітні 2017, 
що на 17,8% більше, ніж торік у цей період
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оголошення

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового  

розслідування
Підозрюваному Харалдіну Володимиру Станіславовичу 

12 вересня 1960 року народження, який зареєстрований 
за адресою: вул. Миру, б.17, с. Фабричне Лутугинського 
району Луганської області, відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135, 2975 КПК України необхідно з’явитися 27.05.2017 о 
10.00 год., 29.05.2017 о 10.00 год. та 30.05.2017 о 10.00 
год. до слідчого відділення Білокуракинського відділу по-
ліції  Головного Управління Національної поліції в Луган-
ській області за адресою: Луганська область,  смт. Біло-
куракине, вул. Паркова, 25, до  слідчого СВ Білокуракин-
ського ВП ГУНП в Луганській області Прудової Н.В. для 
вручення повідомлення про підозру у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених  ч. 2 ст. 191, 
ч. 1 ст. 366 КК України  по кримінальному провадженню 
№12016130440000247, а також проведення інших слідчих 
(розшукових) та процесуальних дій по даному криміналь-
ному провадженню.

Оголошення про позачергові збори учасників  
товариства з обмеженою відповідальністю  

«Іноваційно-виробнича компанія «Рамінтек»
26 червня 2017 року о 15 год. 00 хв. відбудуться по-

зачергові збори ТОВ «ІВК «Рамінтек» (код ЄДРПОУ 
36555928).

Місце проведення зборів: Київська обл., м. Вишгород, 
вул. Спаська, 25, Замок-готель “Вишеград”, 2-й поверх, 
номер 210.

Порядок денний:
1. розгляд питання про продовження діяльності ТОВ 

«ІВК «Рамінтек» в умовах протиправних дій з боку звіль-
неного директора Товариства Мурга О.М. та засновника 
Товариства Мурга О.М.

2. Розгляд питання про виключення із складу учасни-
ків ТОВ «ІВК «РАМІНТЕК» Мурга О.М.

3. Інші питання
З собою обов’язково мати паспорт та ідентифікацій-

ний код платника податків.
Директор/Голова зборів Ніколаєнко Ігор Васильович
Контактний номер телефону 067-329-84-25.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Агєєву Андрію 

Євгеновичу, 21.12.1977 року наро-
дження, уродженцю м. Луганськ, 
що мешкає за адресою: м. Луганськ, 
вул. Мостова, б. 11, відповідно до 
вимог ст. ст. 133, 135 КПК Украї-
ни необхідно з’явитися 30.05.2017 
о 10 год. до слідчого відділу Управ-
ління СБ України в Луганській об-
ласті за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, пр-т Кос-
монавтів, 18, до старшого слідчо-
го слідчого відділу Управління СБ 
України в Луганській області Лар-
ченко О.М., для відкриття та на-
дання доступу до матеріалів кри-
мінального провадження, а також 
проведення інших процесуальних 
дій у кримінальному провадженні  
№22017130000000072.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Басову Олексан-

дру Васильовичу, 16.10.1971 ро-
ку народження, проживаючому за 
адресою: м. Луганськ, кв-л Комаро-
ва, буд. 24, кв. 26, відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135 КПК України, не-
обхідно з’явитися 30.05.2017 о 10 
год. 00 хв. до слідчого відділу Управ-
ління СБ України в Луганській облас-
ті, за адресою: Луганська область, м. 
Сєвєродонецьк, просп. Космонав-
тів, 18, до слідчого слідчого відділу 
Управління СБ України в Луганській 
області Кременчуцького Д.І., для від-
криття та надання доступу до мате-
ріалів кримінального провадження, 
а також проведення інших процесу-
альних дій у кримінальному прова-
дженні № 22017130000000091.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Герасимчуку Воло-

димиру Васильовичу, 04.07.1963 р.н., 
громадянину України, зареєстровано-
му за адресою: м. Луганськ,вул. Ту-
хачевського, буд. 6, кв. 35, відповід-
но до вимог ст. ст. 133, 135 КПК Укра-
їни необхідно з’явитися 30.05.2017 
о 10 год. 00 хв.,  до слідчого відділу 
Управління СБ України  в Луганській 
області за адресою: Луганська об-
ласть,  м. Сєвєродонецьк,  пр-т Кос-
монавтів, 18, до слідчого слідчого від-
ділу Управління СБ України у Луган-
ській області Шеренгова Н.В., для від-
криття та надання доступу до матеріа-
лів кримінального провадження, а та-
кож проведення інших процесуаль-
них дій у кримінальному проваджен-
ні № 22017130000000087.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської 
області (суддя Зінченко А.С.) викликає в судове засідання 
відповідачку Романенко Галину Миколаївну в справі за по-
зовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансо-
ва компанія «Довіра та гарантія» про звернення стягнення на 
предмет іпотеки.

Останнє місце проживання відповідачки: вул. Куйбишева, 
буд. 172, кв. 57, м. Донецьк, Донецька область.

Судове засідання призначене на 31 травня 2017 р. о 09.00 
год. (резервна дата на 16 червня 2017 року о 08.30 год.) за 
адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. № 407.

У разі неявки відповідачки в судове засідання справа, 
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за її 
відсутністю. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваній Гизай Світлані Федорівні, 24.01.1965 

року народження, уродженки м. Луганськ, що зареє-
трованою за адресою: м. Луганськ, кв. Героїв Брестської 
Крепості, буд. 15, кв. 28, відповідно до вимог ст. ст. 133, 
135 КПК України необхідно з’явитися 30.05.2017 о 10 
год. 00 хв. до слідчого відділу Управління СБ України в 
Луганській області за адресою: Луганська область, м. Сє-
вєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до старшого слідчого 
слідчого відділу Управління СБ України в Луганській об-
ласті Ткаченка Т.С., для відкриття та надання доступу до 
матеріалів кримінального провадження, а також прове-
дення інших процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні № 22017130000000082.

В провадженні Веселівського районного суду За-
порізької області (суддя Кравцов С.О.) знаходиться 
цивільна справа за позовом Раденко Галини Іванів-
ни до Раденка Миколи Герасимовича, Лисовського 
Анатолія Васильовича про визнання особи такою, 
що втратила право користування житловим примі-
щенням. Повідомляємо, що розгляд справи призна-
чено на 30 травня 2017 року о 10 годині 00 хвилин.

Попереджаємо відповідачів: Раденка М.Г., Лисов-
ського А.В., що у випадку неявки в судове засідан-
ня на вищевказане число, справу буде розглянуто за 
їх відсутності на підставі наявних доказів у матеріа-
лах справи.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Зубовському Руслану Петровичу, 

15.07.1976 р.н., громадянину України, уродженцю м. Щас-
тя Луганської області, який зареєстрований за адресою: Лу-
ганська область, м. Щастя, вул. Енергетиків, б. 1/88, відповід-
но до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 
30.05.2017 о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу Управління СБ 
України в Луганській областіза адресою: Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до старшого слідчо-
го в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ Укра-
їни в Луганській області Жердєва А.М., для відкриття та на-
дання доступу до матеріалів кримінального провадження, а 
також проведення інших процесуальних дій у кримінальному 
провадженні № 22017130000000094.

Звенигородський районний суд Черкаської обл. (адре-
са суду: 20250, Черкаська обл., м. Звенигородка, вул. Шев-
ченка, 12а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приват-
банк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться 30.05.2017 о 08:30 до Вовкодав Олена Микола-
ївна (останнє відоме місце реєстрації: 20212, Черкаська обл., 
Звенигородський р-н, с. Пединівка, вул. Жовтнева, буд. 35) 
справа № 694/283/17, суддя Сакун Д. І.

 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.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Максименку Анатолію Георгійовичу, 

21.04.1961 р.н., громадянину України, зареєстрованому за 
адресою: м. Луганськ, вул. Градусова, буд.12, відповідно 
до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 
30.05.2017 о 10 год. 00 хв.  до слідчого відділу Управління 
СБ України в Луганській області за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, буд. 18, до слід-
чого слідчого відділу Управління СБ України в Луганській об-
ласті Якутко Л.О., для відкриття та надання доступу до ма-
теріалів кримінального провадження, а також проведен-
ня інших процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 22017130000000088.

Городоцький районний суд Хмельницької обл. (адреса 
суду: 32000, Хмельницька обл., м. Городок, вул. Шевченка, 
48) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться  13.06.2017 о 13:00 до Залуцький Віктор Мар’янович 
(останнє відоме місце реєстрації: 32047, Хмельницька обл., 
Городоцький р-н, с. Кремінна, вул. Пролетарська, буд. 17) 
справа № 672/127/17, суддя Сакенов Ю. К.

 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.

Ладижинський міський суд Вінницької області (адреса 
суду: 24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Радянська, 
13) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться 31.05.2017 о 13:00 до Горнець Олександр Євгені-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 24321, Вінницька 
обл., м. Ладижин, вул. Будівельників, буд. 19, кв. 31) справа  
№ 135/366/17, суддя Патраманський І. О.

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

Краснолиманським міським судом Донецької області 
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається за-
ява Публічного акціонерного товариства «Перший україн-
ський міжнародний банк», заінтересована особа: Олексієнко 
Ірина Михайлівна, про поновлення пропущеного строку для 
пред’явлення виконавчого документа для виконання.

Заінтересована особа: Олексієнко Ірина Михайлівна ви-
кликається до каб. № 18 суду на 29 травня 2017 року о 08 го-
дині 00 хвилин, для участі в розгляді справи по суті.

Заінтересованій особі пропонується надати свої запере-
чення щодо заяви та докази. У разі неявки заінтересованої 
особи, справа буде розглянута в її відсутності за наявними 
доказами. 

Суддя Бікезіна О.В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Корнієнку Олександру Миколайовичу, 

12.11.1978 р.н., зареєстрованому за адресою: Луганська обл., 
м. Луганськ, кв. Ватутіна, буд. 20б, кв. 26, відповідно до вимог 
ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 30.05.2017 о 
10 год. 00 хв.  до слідчого відділу Управління СБ України в Лу-
ганській області за адресою: Луганська область,  м. Сєвєро-
донецьк, пр-т Космонавтів, 18, до слідчого слідчого відділу 
Управління СБ України в Луганській області Кузьменка О.В., 
для відкриття та надання доступу до матеріалів кримінально-
го провадження, а також проведення інших процесуальних 
дій у кримінальному провадженні № 22017130000000078.

Херсонський міський суд Херсонської області (адреса су-
ду: 73000, Херсонська обл., м. Херсон, вул. Маяковського, 
6/29) викликає відповідача за позовом ПАТ Акцентбанк, про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся:

25.07.2017 о 09:25 до Поярков Сергій Анатолійович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 75511, Херсонська обл., м. Херсон, 
вул. Перекопська, буд. 187а) справа № 766/7631/16-ц, суддя 
Хайдарова І. О.

 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.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Майбороді Олександру Олександровичу, 

23.04.1971 року народження, уродженцю м. Луганськ, що 
мешкає за адресою: м. Луганськ, с. Олександрівськ, пров. Ко-
оперативний, буд. 1а, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК 
України необхідно з’явитися 30.05.2017 о 10 год. до слідчого 
відділу Управління СБ України в Луганській області за адре-
сою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонав-
тів, 18, до старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ 
України в Луганській області Ларченко О.М., для відкриття та 
надання доступу до матеріалів кримінального провадження, 
а також проведення інших процесуальних дій у кримінально-
му провадженні №22017130000000073.

Лозівський міськрайонний суд Харківської обл. (адре-
са суду: 64600, Харківська обл., м. Лозова, вул. Орджонікі-
дзе, 9) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться   26.07.2017 о 14:00 до Коваль Андрій Анатолійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 64602, Харківська обл.,  
м. Лозова, мкрн. 4-й, буд. 36, кв. 132) справа № 629/695/17, 
суддя Мішуровська С. Т.

 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.

Білокуракинський районний суд Луганської обл. (адреса 
суду: 92200, Луганська обл., смт Білокуракине, пл. Горького, 
2) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся   04.07.2017 о 14:00 до Лігус Ірина Віталіївна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 92017, Луганська обл., Лутугинський 
р-н., с. Комсомолець, вул. Комсомольська, буд. 11) справа 
№ 409/540/17, суддя Третяк О. 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.

Великописарівський районний суд Сумської обл. (адреса су-
ду: 42800, Сумська обл., смт Велика Писарівка, вул. Гайворон-
ська, 132) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся:

 30.05.2017 о 09:00 до Кравченка Юрія Олександровича (остан-
нє відоме місце реєстрації: 42800, Сумська обл., Великописарів-
ський р-н, с. Велика Писарівка, вул. Івана Франка, буд. 29) справа  
№ 575/190/17, суддя Савєльєва А. І.

 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 вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день та місце про-
ведення судового засідання.

Городищенський районний суд Черкаської обл. 
(адреса суду: 19500, Черкаська обл., м. Городище, 
вул. 1 Травня, 9) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться:

 30.05.2017 о 09:10 до Маштабей Людмила Іванів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 19515, Черкась-
ка обл., Городищенський р-н., с. Орловець, вул. Му-
рейки-2, буд. 40) справа № 691/1288/16-ц, суддя Са-
венко О. М.

 06.06.2017 о 09:30 до Манукян Погос Церунович 
(останнє відоме місце реєстрації: 19515, Черкась-
ка обл., Городищенський р-н, с. Орловець, вул. Смі-
лянська, буд. 194) справа № 691/306/17, суддя Си-
ниця Л. П.

 06.06.2017 о 08:30 до Милаш Мар’яна Павлівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 19501, Черкаська 
обл., м. Городище, вул. Чорнобиля, буд. 10) справа  
№ 691/301/17, суддя Синиця Л. П.

 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 опублікуван-
ням цього оголошення відповідач по справі вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день 
та місце проведення судового засідання.

Вільнянський районний суд Запорізької обл. (адреса су-
ду: 70000, Запорізька обл., м. Вільнянськ, вул. Бочарова, 4) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся  30.05.2017 о 13:00 до Максимчук Оксана Володимирівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 70002, Запорізька обл., м. 
Вільнянськ, вул. Куйбишева, буд. 6) справа № 314/1232/17, 
суддя Капітонов Є. М.

 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.

Олександрівський районний суд Кіровоградської обл. 
(адреса суду: 27300, Кіровоградська обл., смт Олександрів-
ка, вул.Радянська, 21) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться 30.05.2017 о 08:30 до Хижняк (Андре-
єва) Юлія Вікторівна (останнє відоме місце реєстрації: 27334, 
Кіровоградська обл., Олександрівський р-н, с. Кримки) спра-
ва № 397/560/17, суддя Мирошниченко 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.

Новоселицький районний суд Чернівецької обл. (адреса 
суду: 60300, Чернівецька обл., м. Новоселиця,,  вул. 1 Трав-
ня, 4а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться   26.05.2017 о 14:30 до Зозуляк Людмила Анатоліїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 60310, Чернівецька обл., 
Новоселицький р-н, с. Чорнівка, вул. Лісова, буд. 1) справа 
№ 720/533/17, суддя Вивчар Г. А.

 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.

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Київ, Вознесенський узвіз, 10Б, каб. 38) викликає Позднякову Ганну 
Анатоліївну на 11 год. 30 хв. 12 вересня 2017 року як відповідача у цивільній справі № 760/20325/16-ц 2-2188/17 
за позовом Керівника Київської міської прокуратури № 9, Київської міської ради, Солом’янської районної в м. Ки-
єві державної адміністрації, Комунального підприємства Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 
Солом’янського району м. Києва до Позднякової Ганни Анатоліївни про витребування майна.

У разі неявки, справу буде розглянуто за відсутності відповідача.
Суддя В.В. Українець

Солом’янський районний суд міста Києва (м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1, каб. 21) викликає на 01.06.2017 р. на 14 
год. 00 хв. Позднякову Ганну Анатоліївну, як відповідача у цивільній справі № 760/2891/17-ц (№ 2/760/2974/17) в справі за 
позовом Керівника місцевої прокуратури № 9 в інтересах держави в особі: Київської міської ради до Позднякової Ганни Ана-
толіївни, третя особа: Солом’янська районна в м. Києві державна адміністрація, третя особа: Комунальне підприємство «Ке-
руюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського району м. Києва про витребування майна.

У разі неявки справу буде розглянуто за відсутності відповідача та третьої особи.
Суддя Коробенко С.В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області повідомляє, що 16 травня 
2017 року по адміністративній справі № 227/1034/17 було винесено постанову про при-
тягнення Меделяєва Сергія Павловича до адміністративної відповідальності у скоєнні 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП.

Копію постанови по справі про адміністративне правопорушення немає можливості 
надіслати поштою, оскільки правопорушник проживає у м. Донецьку (територія прове-
дення АТО), куди «Укрпошта» припинила відправку поштових відправлень.

Правопорушник має право звернутися до канцелярії Добропільського міськрайон-
ного суду (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, 39а) з відповідною  
письмовою заявою про отримання копії постанови.

Постанова по адміністративній справі набирає законної сили протягом десяти днів з 
дня публікації оголошення в газеті.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду Донецької області через До-
бропільський міськрайонний суд Донецької області протягом десяти днів з дня отри-
мання постанови.

Суддя Кошля А.О.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. 
Добропілля, Донецької області, вул. Банкова, 39а) розглядає цивіль-
ну справу № 227/732/17 за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «Державний ощадний банк України» в особі філії Донецьке облас-
не управління AT «Ощадбанк» до Брусникової Ірини Олександрівни про 
стягнення заборгованості.

Відповідачка Брусникова Ірина Олександрівна, 10 березня 1983 ро-
ку народження, уродженка м. Харцизьк Донецької області, викликаєть-
ся на 02 червня 2017 року на 10.30 годину до Добропільського міськра-
йонного суду, кабінет № 3, для участі у розгляді справи.

Відповідачці пропонується подати письмові пояснення по суті позову 
та за наявністю заперечення проти позову та докази. У випадку непри-
буття повинна повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута у її відсутність.

Суддя Кошля А.О.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. До-
бропілля Донецької області, вул. Банкова, 39А) розглядає цивільну справу  
№ 227/1286/17 за позовом ПАТ «Державний Ощадний банк України» в особі 
філії Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Сухотеплової Людми-
ли Анатоліївни про стягнення заборгованості.

Відповідач Сухотеплова Людмила Анатоліївна, 30.07.1961 р.н., місце ре-
єстрації: Донецька область, м. Харцизьк, вул. 40 років визволення України, 
буд. 25, кв. 35, викликається на 02 червня 2017 року на 10.30 годину до До-
бропільського міськрайонного суду, кабінет № 7, для участі у розгляді спра-
ви. До розгляду цивільної справи пропонується надати суду письмові пояс-
нення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідачки, необхідно по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у її відсут-
ність на підставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

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

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

 29.05.2017 о 15:40 до Єфременко Катерина Сергіївна (останнє відоме місце реєстрації: 84293, Донецька 
обл., м. Дружківка, сел. Олексієво-Дружківка, вул. Пролетарська, буд. 33) справа № 229/783/17, суддя Пе-
тров Є. В.

 29.05.2017 о 16:00 до Тарасенко Поліна Павлівна (останнє відоме місце реєстрації: 84202, Донецька обл., 
м. Дружківка, вул. Гріна, буд. 25а) справа № 229/704/17, суддя Петров Є. В.

 29.05.2017 о 15:20 до Боровський Олександр Вільгельмович (останнє відоме місце реєстрації: 84207, До-
нецька обл., м. Дружківка, вул. Короленка буд. 1, кв. 215) справа № 229/312/17, суддя Петров Є. В.

 29.05.2017 о 14:20 до Лук’янчикова Юлія Юріївна (останнє відоме місце реєстрації: 84207, Донецька обл., 
м. Дружківка, вул. Червоногвардійська, буд. 36) справа № 229/322/17, суддя Петров Є. В.

 29.05.2017 о 15:00 до Краєвський Володимир Віталійович (останнє відоме місце реєстрації: 84207, Доне-
цька обл., м. Дружківка, вул. Короленка буд. 1, кв. 304,305) справа № 229/317/17, суддя Петров Є. В.

 29.05.2017 о 14:00 до Сисоєв Валентин Федорович (останнє відоме місце реєстрації: 84203, Донецька 
обл., м. Дружківка, вул. Червоноармійська буд. 8, кв. 6) справа № 229/459/17, суддя Петров Є. В.

 07.06.2017 о 09:45 до Морозов Сергій Васильович (останнє відоме місце реєстрації: 84207, Донецька 
обл., м. Дружківка, вул. Космонавтів, буд. 44, кв. 148) справа № 229/1448/17, суддя Панова Т. Л.

 08.06.2017 об 11:20 до Котляров Володимир Геннадійович (останнє відоме місце реєстрації: 84201, Доне-
цька обл., м. Дружківка, вул. Шосейна, буд. 2, кв. 2) справа № 229/1080/17, суддя Петров Є. В.

 08.06.2017 о 13:40 до Сердюк Артур Сергійович (останнє відоме місце реєстрації: 84202, Донецька обл., 
м. Дружківка, вул. Цегельна, буд. 2, кв. 1) справа № 229/1363/17, суддя Петров Є. В.

 08.06.2017 о 13:10 до Ручіцина Галина Іванівна (останнє відоме місце реєстрації: 84205, Донецька обл.,  
м. Дружківка, вул. Петра Радченка, буд. 38, кв. 508) справа № 229/1419/17, суддя Петров Є. В.

 У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута 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.

Першотравневий районний суд м.Чернівці (адреса 
суду: 58000, Чернівецька обл., м.Чернівці, вул.Голо-
вна, буд.105) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання, яке відбудеться:

 31.05.2017 о 12:30 до Ластівка Тетяна Олексан-
дрівна (останнє відоме місце реєстрації: 58003, Чер-
нівецька обл., м. Чернівці, вул. Руська, буд. 59, кв. 5) 
справа № 725/1376/17, суддя Стоцька Л. А.

 06.06.2017 о 12:30 до Демянюк Роман Михайло-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 58023, Черні-
вецька обл., м. Чернівці, вул. Маяковського, буд. 26, 
кв. 6) справа № 725/1459/17, суддя Стоцька Л. А.

 12.06.2017 о 09:30 до Дмитрів Ганна Іванівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 58022, Чернівецька 
обл., м. Чернівці, вул. Щедріна, буд. 35, гурт.) справа 
№ 725/920/17, суддя Іщенко 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 опублікуван-
ням цього оголошення відповідач по справі вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день 
та місце проведення судового засідання.

Приморський районний суд м.Одеси (адреса су-
ду: 65110, Одеська обл., м. Одеса, вул. Балківська, 
33) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приват-
банк, про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться:

 31.05.2017 о 15:10 до Саврас Тамара Валентинів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 65009, Одеська 
обл., м. Одеса, вул. Сонячна,  буд. 8, кв. 83) справа  
№ 522/19808/16-ц, суддя Ільченко Н. А.

 01.06.2017 о 09:00 до Майборода Захар Олек-
сандрович (останнє відоме місце реєстрації: 65001, 
Одеська обл., м.Одеса, пров. Ляпунова, буд. 12, кв. 2) 
справа № 522/3998/17, суддя Бойчук А. Ю.

 07.06.2017 о 15:00 до Палюліна Людмила Васи-
лівна (останнє відоме місце реєстрації: 23600, Ві-
нницька обл., Тульчинський р-н, смт. Шпиків, вул. 
Леніна, буд. 47) справа № 148/2542/16-ц, суддя Бой-
чук А. Ю.

 09.06.2017 о 09:30 до Саблюк Марія Олексіїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 65000, Одеська 
обл., м. Одеса, вул. Піонерська, буд. 3, кв. 254) спра-
ва № 522/2683/17, суддя Чернявська 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 опублікуван-
ням цього оголошення відповідач по справі вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день 
та місце проведення судового засідання.

Краснолиманський міський суд Донецької обл. 
(адреса суду: 84406, Донецька обл., м. Красний Ли-
ман, вул. Фрунзе, 13) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгова-
ності, у судове засідання, яке відбудеться:

 01.06.2017 о 08:30 до Воробйов Олександр Іва-
нович (останнє відоме місце реєстрації: 84400, Доне-
цька обл., м. Лиман, вул. Лиманська, буд. 2) справа 
№ 236/1195/17, суддя Шаньшина М. В.

 01.06.2017 о 09:00 до Мишенкова Ірина Андріїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 84461, Донецька 
обл., Лиманський р-н, cмт Ямпіль, вул. Партизан-
ська, буд. 137) справа № 236/1163/17, суддя Шань-
шина М. В.

 01.06.2017 о 16:30 до Зубенко Катерина Валері-
ївна (останнє відоме місце реєстрації: 84461, Доне-
цька обл., Лиманський р-н, с. Ямпіль, пров. Артема, 
буд.26) справа № 236/1166/17, суддя Саржевська І. В.

 06.06.2017 о 08:30 до Шедов Василь Митрофа-
нович (останнє відоме місце реєстрації: 84403, Доне-
цька обл., м. Лиман, вул. Ювілейна, буд. 30) справа 
№ 236/1198/17, суддя Саржевська 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 опублікуван-
ням цього оголошення відповідач по справі вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день 
та місце проведення судового засідання.

Долинський районний суд Кіровоградської 
обл. (адреса суду: 28500, Кіровоградська обл.,  
м.Долинка, вул. Нова, 110) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборго-
ваності, у судове засідання, яке відбудеться:

 03.08.2017 о 09:00 до Плетенецький Генадій Юрі-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 28500, Кіро-
воградська обл., м. Долинська, вул. Інтернаціональ-
на, буд. 24, кв. 21) справа № 388/1358/16-ц, суддя 
Баранський Д. М.

 21.08.2017 о 10:00 до Ільющенко Сергій Олексан-
дрович (останнє відоме місце реєстрації: 28540, Кі-
ровооградська обл., Долинський р-н, с. Гурівка, вул. 
Леніна, буд. 12) справа № 388/300/17, суддя Баран-
ський Д. М.

 21.08.2017 о 09:00 до Лемешенко Віктор Володи-
мирович (останнє відоме місце реєстрації: 28500, Кі-
ровоградська обл., м. Долинська, вул. Леніна, буд. 
48, кв. 70) справа № 388/348/17, суддя Барановський 
Д. 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.

Добропільський міськрайонний суд Донецької 
області (85004, м. Добропілля, Донецької області, 
вул. Радянська, буд 39а) розглядає цивільну спра-
ву № 227/1174/17 за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Державний ощадний банк Укра-
їни» в особі філії Донецьке обласне управління AT 
«Ощадбанк» до Федорінова Едуарда Геннадійовича 
про стягнення заборгованості за договором кредиту.

Відповідач:
Федорінов Едуард Геннадійович, останнє відоме 

місце проживання якого: Донецька область, м. До-
бропілля, вул. Богдана Хмельницького, 33, виклика-
ється до Добропільського міськрайонного суду До-
нецької області, як відповідач по цивільній справі за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний ощадний банк України» в особі філії Доне-
цьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Федорі-
нова Едуарда Геннадійовича про стягнення заборго-
ваності за договором кредиту.

Судове засідання відбудеться 31 травня 2017 року 
о 09.00 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька 
область, м. Добропілля. вул. Банкова (Радянська), 
39А. У разі неявки відповідача до суду справу буде 
вирішено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя А.М. Левченко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Пілавову Михайлу Манолісовичу, 

09.07.1988 року народження, уродженцю м. Луганськ, що 
мешкає за адресою: м. Луганськ, вул. Андрія Линьова, буд. 
67А, кв. 24, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України 
необхідно з’явитися 30.05.2017 о 10 год. до слідчого відділу 
Управління СБ України в Луганській області за адресою: Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до 
слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Луганській 
області Тивонюка Р.А., для відкриття та надання доступу до 
матеріалів кримінального провадження, а також проведен-
ня інших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№22017130000000076.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Мамедову Халіку Шахіновичу, 04.10.1983 

року народження, уродженцю м. Луганськ, що мешкає за 
адресою: м. Луганськ, вул. Корольова, буд. 49б, відповідно 
до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 
30.05.2017 о 10 год. до слідчого відділу Управління СБ Укра-
їни в Луганській області за адресою: Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до старшого слід-
чого слідчого відділу Управління СБ України в Луганській об-
ласті Ларченко О.М., для відкриття та надання доступу до 
матеріалів кримінального провадження, а також проведен-
ня інших процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 22017130000000074.

Кобеляцький районний суд Полтавської обл. 
(адреса суду: 39200, Полтавська обл., м. Кобеляки, 
вул. Шевченка, 16/25) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгова-
ності, у судове засідання, яке відбудеться:

 09.06.2017 о 09:00 до Нямцу Федосiй Iллiч (остан-
нє відоме місце реєстрації: 39245, Полтавська обл, 
Кобеляцький р-н, с. Солошине, вул. 1 Травня, буд. 
75) справа № 532/59/17, суддя Тесленко Т. В.

 15.06.2017 о 08:30 до Процик Ярослав Івано-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 39255, Пол-
тавська обл., Кобеляцький р-н, с. Лучки, вул. Про-
летарська, буд. 6, кв. 1) справа № 532/57/17, суддя 
Тесленко Т. В.

 14.06.2017 о 08:30 до Коломієць Іван Васильо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 39212, Пол-
тавська обл., Кобеляцький р-н, с. Дрижина Гребля, 
вул. Зарічна, буд. 5) справа № 532/363/17, суддя 
Тесленко Т. В.

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

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Солянику Ігорю Олександровичу, 

22.02.1987 р.н., зареєстрованому за адресою: Луганська 
обл., Краснодонский р-н, вул. Перемоги, буд. 18, відповід-
но до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 
30.05.2017 о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу Управління 
СБ України в Луганській області за адресою: Луганська об-
ласть,  м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, буд. 18, до слід-
чого слідчого відділу Управління СБ України в Луганській об-
ласті Якутко Л.О., для відкриття та надання доступу до ма-
теріалів кримінального провадження, а також проведен-
ня інших процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№22017130000000089.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Пащенку Юрію Олексійовичу, 

21.05.1961 р.н., зареєстрованому за адресою: Луганська 
обл., м. Первомайськ, кв. 60 років СРСР,  буд. 9, кв. 52, 
відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхід-
но з’явитися 30.05.2017 о 10 год. 00 хв.  до слідчого від-
ділу Управління СБ України в Луганській області за адре-
сою: Луганська область,  м. Сєвєродонецьк,  пр-т Кос-
монавтів, 18, до слідчого слідчого відділу Управління СБ 
України в Луганській області Кузьменка О.В., для відкрит-
тя та надання доступу до матеріалів кримінального про-
вадження, а також проведення інших процесуальних дій 
у кримінальному провадженні № 12015130530000059.

Колесников Артем Сергійович, останнє відоме 
місце проживання якого: м. Докучаєвськ, Донецької 
області, вул. Ватутіна, буд. 15, кв. 9, викликається в 
судове засідання до Пологівського районного суду 
Запорізької області як відповідач у цивільній справі 
№ 324/527/17 за позовом ПАТ «Державний ощадний 
банк України» в особі філії Донецьке обласне управ-
ління AT «Ощадбанк» до Колесникова Артема Сергі-
йовича, про стягнення заборгованості за кредитним 
договором, яке відбудеться 27 червня 2017 року о 
15 год. 00 хв. у приміщенні Пологівського районного 
суду за адресою: м. Пологи, Запорізької області, вул. 
Єдності (М. Горького), 28.

Суддя Каретник Ю.М.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Чубу Сергію Михайловичу, 23.02.1963, 

громадянину України, зареєстрованому за адресою: Луган-
ська область, Станично-Луганський район, с. Валуйське, 
пров. 2-й Совєтський, б. 20, відповідно до вимог ст. ст. 133, 
135 КПК України необхідно з’явитися 30.05.2017 о 10 год. 00 
хв.,  до слідчого відділу Управління СБ України  в Луганській 
області за адресою: Луганська область,  м. Сєвєродонецьк,  
пр-т Космонавтів, 18, до слідчого слідчого відділу Управлін-
ня СБ України у Луганській області Синельникова А.І., для 
відкриття та надання доступу до матеріалів кримінального 
провадження, а також проведення інших процесуальних дій 
у кримінальному провадженні № 22015130000000018.

Приморський районний суд м. Маріуполя Доне-

цької області викликає обвинуваченого в судове засі-

дання по кримінальному провадженню за обвинува-

ченням Файницького Євгена Едуардовича у вчинен-

ні кримінального правопорушення, передбаченого 

ст. 258-3 ч. 1 КК України, яке відбудеться 31.05.2017 

року о 15.30 годині в приміщенні суду за адресою:  

м. Маріуполь, пр. Будівельників, 52-а, каб. 37.

Головуючий суддя Сараєв І.А.

Хмільницький міськрайонний суд Вінницької області викли-
кає Дробаху Сергія Івановича, як відповідача у цивільній спра-
ві № 149/3429/16-ц за позовом ПАТ «Державний ощадний банк 
України» в особі філії Вінницького обласного управління ПАТ 
«Державний ощадний банк України» до Дробахи Сергія Іванови-
ча, Федорчук Оксани Сергіївни, Дробахи Олександра Сергійови-
ча, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предме-
та спору на стороні відповідача: Орган опіки і піклування вико-
навчого комітету Хмільницької міської ради про звернення стяг-
нення на предмет іпотеки, виселення з квартири та надання пра-
ва управління предметом іпотеки з правом укладання договорів. 
Судове засідання відбудеться 15 червня 2017 року о 10.00 год. 
в приміщенні Хмільницького міськрайонного суду за адресою:  
м. Хмільник, вул. Столярчука, 4. У разі неявки Дробахи Сергія Іва-
новича справа буде розглянута на підставі наявних доказів.

Суддя Олійник І.В.

ОГОЛОШЕННЯ
щодо продажу активів (майна) ПАТ «БАНК КАМБІО»

Номер лота: Q82449b6972 Q82549b6973 Q82649b6974 Q82749b6975 Q82849b6976—Q82849b6978 Q80149b6979 Q80249b6980—Q80249b6983
Короткий опис активів в лоті Права вимоги за кредитними договорами
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону)/ електронного аукціону www.prozorro.sale
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону 09.06.2017 р. 09.06.2017 р. 09.06.2017 р. 09.06.2017 р. 09.06.2017 р. 09.06.2017 р. 09.06.2017 р.
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота
http://www.fg.gov.ua/not-

paying/liquidation/22-
kambio/12834-09062017-1

http://www.fg.gov.ua/not-
paying/liquidation/22-

kambio/12914-09062017-5

http://www.fg.gov.ua/not-
paying/liquidation/22-

kambio/12882-09062017

http://www.fg.gov.ua/not-
paying/liquidation/22-

kambio/12891-09062017-3

http://www.fg.gov.ua/not-
paying/liquidation/22-

kambio/12901-09062017-4

http://www.fg.gov.ua/not-
paying/liquidation/22-

kambio/12841-09062017-2

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
22-kambio/12870-pasport-vidkrytykh-torhiv-

auktsionu-z-prodazhu-prav-vymohy-pat-
bank-kambio-na-elektronnomu-torhovomu-

maydanchyku-tov-zakupkypromua

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Ки-
їв, Вознесенський узвіз, 10-Б, каб. 38) викликає Ка-
спровича Леоніда Юрійовича на 11 год. 00 хв. 23 
червня 2017 року як відповідача у цивільній справі  
№ 760/16358/16-ц (2-2149/17) за позовом Бец-
ко Іванни Володимирівни до Каспровича Леоні-
да Юрійовича, третя особа: Служба у справах дітей 
Солом’янської районної у м. Києві державної адміні-
страції про позбавлення батьківських прав.

У разі неявки, справу буде розглянуто за відсут-
ності відповідача.

Суддя В.В. Українець

Великобілозерський районний суд Запорізької об-
ласті викликає у судове засідання на 30.05.2017 року 
о 14.00 Павленко Ольгу Федорівну та Капичина Ми-
колу Федоровича як відповідачів у цивільній справі 
№312/66/17 за позовом Лосєвої Світлани Федорів-
ни, про встановлення факту та визнання права влас-
ності. У разі неявки в судове засідання справа буде 
розглянута за відсутності відповідачів за наявними у 
справі доказами. 

Суддя А.Ю. Рогоза

Великобілозерський районний суд Запорізької об-
ласті викликає у судове засідання на 30.05.2017 року 
о 15.00 Павленко Ольгу Федорівну та Капичина Ми-
колу Федоровича як відповідачів у цивільній справі 
№312/84/17 за позовом Лосєвої Світлани Федорів-
ни, про встановлення факту та визнання права влас-
ності. У разі неявки в судове засідання справа буде 
розглянута за відсутності відповідачів за наявними у 
справі доказами. 

Суддя А.Ю. Рогоза

Втрачену 

печатку 

підприємства 

ТОВ «ТелеКомплекс»

(код ЄДРПОУ 

32909524),

вважати недійсною.

Втрачені свідоцтво про 
право власності для про-
гулянкових суден № ПП 
001889, видане 03.06.2013 
року, зареєстроване на 
ім’я Радченко Дениса 
Михайловича та свідо-
цтво про право плавання 
під державним прапором 
України (судовий патент) 
видане на судно UA 2630 
KV власник Радченко Де-
нис Михайлович,

вважати недійсними.
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Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Кос-
тянтинівка, Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивіль-
ну справу за позовом Дружківського дитячого будинку-інтернату, який діє 
в інтересах неповнолітньої Коломойцевої А. С. до Коломойцевої О. В., тре-
тя особа: ООП Дружківської міської ради, про позбавлення батьківських прав 
та стягнення аліментів. Відповідачка у цивільній справі № 233/1829/17 Ко-
ломойцева Олена Вікторівна, 09.01.1978 р.н., останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, м. Макіївка, вул. Магаданська, 2/45, викликаєть-
ся у судове засідання на 14.00 год. 01 червня 2017 р. Розгляд відбудеться в 
приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області (корп.  
№ 2, каб. № 16).

У випадку неприбуття в судове засідання відповідачка повинна повідоми-
ти суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя Т. О. Мартишева

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля, Донецької 
області, вул. Банкова (Радянська) буд. 39а) розглядає цивільну справу за заявою Подорож-
ко Євгена Сергійовича про відновлення втраченого судового провадження. Особи, що беруть 
участь у справі: М’ячикова Катерина Вікторівна, М’ячиков Сергій Володимирович.

Заявник та сторони, що беруть участь у справі:
Подорожко Євген Сергійович, останнє відоме місце реєстрації якого. Донецька область,  

м. Харцизьк, вул. Первомайська. 10/7; М’ячикова Катерина Вікторівна - Донецька область,  
м. Харцизьк, вул. Краснознаменська, 73/4; М’ячиков Сергій Володимирович - Донецька об-
ласть, м. Харцизьк, вул. Краснознаменська. 73/4, викликаються до суду по цивільній справі за за-
явою Подорожко Євгена Сергійовича про відновлення втраченого судового провадження. Осо-
би, що беруть участь у справі: М’ячикова Катерина Вікторівна, М’ячиков Сергій Володимирович.

Судове засідання відбудеться 06 червня 2017 року о 10.00 год. в приміщенні суду за адре-
сою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова (Радянська), 39А.

У разі неявки заявника та сторін, що беруть участь у справі, до суду справу буде вирішено 
на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя А. М. Левченко

Шевченківський районний суд м. Києва викликає у судове засідан-
ня Головко Ольгу Геннадіївну, як відповідачку для розгляду цивільної 
справи за позовом Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінан-
си та Кредит» до Головко Ольги Геннадіївни, третя особа: приватний но-
таріус Полтавського міського нотаріального округу Оканенко Т. Є. про 
стягнення заборгованості до спадкоємців боржника, яке призначене на 
27 липня 2017 року о 14 годині 00 хвилин в Шевченківському район-
ному суді м. Києва за адресою: 04119, м. Київ, вулиця Дегтярівська,  
31-А, 406 каб.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідачка вважається 
повідомленою про день, час та місце розгляду справи і у випадку неяв-
ки до суду справа може бути розглянута за її відсутності.

Суддя Юзькова О. Л.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля, 
Донецької області, вул. Банкова, 39а) розглядає цивільну справу №227/1160/17 за 
позовом Шевченко Лілії Олександрівни до Шевченко Сергія Вікторовича про стяг-
нення аліментів на неповнолітню дитину та позбавлення батьківських прав, тре-
тя особа: Служба у справах дітей Новоушицької районної державної адміністрації 
у Хмельницькій області.

Відповідач Шевченко Сергій Вікторович, 25 листопада 1979 року народження, 
уродженець міста Харцизьк Донецької області, викликається на 01 червня 2017 
року на 13.00 годину до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 3, для 
участі у розгляді справи.

Відповідачу пропонується подати письмові пояснення по суті позову та за на-
явністю заперечення проти позову та докази. У випадку неприбуття, повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Кошля А. О.

Баленко Владислав Сергійович, 16.10.1973 року народження, останнє місце прожи-
вання чи мешкання: 51900, Дніпропетровська область, місто Кам’янське, бульвар Буді-
вельників, будинок 27, квартира 61, викликається у відкрите судове засідання як відпо-
відач на 09 годину 30 хвилин 07 червня 2017 року у цивільній справі за позовом Кредит-
на спілка «Всеукраїнське народне кредитне товариство» до Баленко Владислава Сергі-
йовича про відшкодування збитків за прострочку грошового зобов’язання.

Відкрите судове засідання у цивільній справі відбудеться під головуванням судді 
Маслова Д. В. в приміщенні Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дні-
пропетровської області за адресою: м. Кам’янське, вул. Тритузна 166, 2 поверх, кабі-
нет № 10.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відпові-
дач Баленко Владислав Сергійович вважається повідомленим про час і місце розгля-
ду справи.

У разі неявки відповідача, справу буде розглянуто за його відсутності.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля, 
Донецької області, вул. Банкова, буд. 39а) розглядає цивільну справу за позовною 
заявою Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк» 
до Котляра Андрія Валерійовича про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

Відповідач Котляр Андрій Валерійович (останнє відоме місце реєстрації: Доне-
цька область, м. Іловайськ, вул. Первомайська, буд. 19), викликається на 14 год. 
00 хв. 31 травня 2017 року до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 2, 
для участі у розгляді справи. До розгляду справи пропонується надати суду пись-
мові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача необхідно повідомити 
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутності на під-
ставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Судця Мацишин Л. С.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (суддя О.О. Нау-
мик) викликає в судове засідання, яке відбудеться 02 червня 2017 року о 
08.30 годин за адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп. 2, каб. 
19, як боржника по справі за скаргою ПАТ «Банк Фамільний» на діяльність 
Червоногвардійського відділу державної виконавчої служби Макіївського 
міського управління юстиції по виконавчому провадженню відносно борж-
ника Шилової Лариси Володимирівни.

Шилова Лариси Володимирівна, РНОКПП 2119314440, останнє місце про-
живання: Донецька область, м. Макіївка-49, вул. Черняховського, 53/9.

Боржнику пропонується надати свої заперечення щодо скарги та докази 
на їх підтвердження.

У разі неявки відповідачки у судове засідання справа, згідно з вимогами 
ЦПК України може бути розглянута за її відсутності.

Фіткаленко Василь Олегович, останнє місце проживання чи мешкання:  
м. Кам’янське, пр. Дружби Народів буд. 51В, кв. 37 викликається у відкрите су-
дове засідання як відповідач на 09.00 годину 07.06.2017 року у цивільній спра-
ві за позовом Таран Володимира Григоровича до Фіткаленка Василя Олеговича 
про захист права власності, усунення перешкод у користуванні та розпоряджен-
ні власністю.

Відкрите судове засідання у цивільній справі відбудеться під головуванням 
судді Багбая Є. Д. в приміщенні Дніпровського районного суду м. Дніпродзержин-
ська, Дніпропетровської області за адресою: м. Кам’янське, вул. Тритузна 166, 2 
поверх, кабінет № 5.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі від-
повідач Фіткаленко Василь Олегович вважається повідомленим про час і місце 
розгляду справи. У разі неявки відповідача, справу буде розглянуто за його від-
сутності.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Дибов Едуард Вікторович, 31.08.1972 року народження, уродженець  
м. Макіївки Донецької області, з вищою освітою, мешкає за адресою: м. Ма-
кіївка Донецької області, вул. Рози Люксембург, 117, на підставі ст. ст. 133, 
135, 290, 297-5 КПК України, вам необхідно з’явитися 30.05.2017 у період ча-
су з 09.00 до 18.00 годин до кабінету № 509 слідчого управління прокурату-
ри Донецької області до слідчого в особливо важливих справах Надежден-
ка С.В., за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Університетська, 
6, для отримання повідомлення про підозру, проведення слідчих дій, озна-
йомлення з матеріалами кримінального провадження та отримання обвину-
вального акта у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань за № 42014050000000471 від 16.04.2014, за ознака-
ми кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебу-
ває кримінальне провадження відносно Моісеєнко Тетяни Іллівни, 
06.03.1953 року народження, обвинуваченої у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання викликається Моісе-
єнко Тетяна Іллівна, 06.03.1953 року народження, обвинувачена у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, яке відбудеться 02 червня 2017 року о 09.30 год. в приміщен-
ні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. 
Шутова 1, каб. 5, під головуванням судді Захарової А.С.

У разі неявки обвинуваченої, дане оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за від-
сутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Захарова А.С.

В провадженні Приморського районного суду м. Одеси знаходиться ци-
вільна справа № 522/11252/16-ц за позовною заявою Курлової Олени Олек-
сандрівни до Кіфа Руслана Васильовича, за участю третьої особи: Органу 
опіки та піклування Приморської районної адміністрації Одеської міської ра-
ди про позбавлений батьківських прав та стягнення аліментів.

Приморський районний суд м. Одеси викликає Кіфа Руслана Васильовича 
як відповідача у судове засідання, яке відбудеться 29.05.2017 року о 12 год. 
30 хвилин у приміщенні Приморського районного суду за адресою: м. Одеса 
вул. Балківська, 33 (зал судових засідань № 208).

Приморський районний суд пропонує відповідачу подати пояснення, за-
перечення та усі наявні докази по справі особисто або через представника.

У разі вашої неявки у судове засідання справа може бути розглянута у ва-
шу відсутність.

Суддя А.Ю. Бойчук

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Запривода Олег Григорович, 19.10.1975 р.н., який зареєстрова-
ний за адресою: Донецька область, м. Макіївка, с. Нижня Кринка, вул. Східна, буд. 
32, фактично проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Ліста, буд. 36 на підставі ст. 
ст. 133, 135, 297-5 КПК України, вам необхідно з’явитися 30.05.2017, 31.05.2017 
до СВ УСБУ в Донецькій області, до слідчого Черечина А.В. за адресою: Донецька 
область, м. Маріуполь, вул. А. Нільсена, буд. 33, для вручення вам повідомлення 
про зміну повідомлення про підозру та про нову підозру, ознайомлення з матері-
алами кримінального провадження, отримання обвинувального акту та реєстру 
матеріалів при здійсненні спеціального досудового розслідування у кримінально-
му провадженні № 22017050000000138 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.

Коростенський міськрайонний суд Житомирської обл. (адреса суду: 11500, 
Житомирська обл., м. Коростень, вул. Сосновського, 38) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться:

 06.06.2017 о 08:30 до Білошицький Віктор Михайлович (останнє відоме місце 
реєстрації: 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. К. Лібкнехта, буд. 78-а) 
справа № 279/392/17, суддя Коваленко В. П.

 31.05.2017 о 10:00 до Іванченко Леонід Сергійович (останнє відоме місце реє-
страції: 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Пролетарська, буд. 5, кв. 20) 
справа № 279/860/17, суддя Невмержицька О. 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.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. До-
бропілля Донецької області, вул. Банкова, 39а) розглядає цивільну спра-
ву 227/958/17 за позовом Публічного акціонерного товариства «Держав-
ний ощадний банк України» в особі філії – Донецьке обласне управління AT 
«Ощадбанк» до Гурікова Ігоря Павловича про стягнення заборгованості.

Відповідач Гуріков Ігор Павлович, 1 лютого 1968 року народження, уро-
дженець хутора Первомайське, М-Курганського р-ну Ростовської облас-
ті, викликається на 30 травня 2017 року о 09.00 годині до Добропільського 
міськрайонного суду, кабінет № 3, для участі у розгляді справи.

Відповідачу пропонується подати письмові пояснення по суті позову та 
за наявністю заперечення проти позову та докази. У випадку неприбуття, він 
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розгляну-
та у його відсутність.

Суддя Кошля А.О.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розгля-
дає три цивільні справи, призначені до розгляду на 31.05.2017 року за позовами ПАТ «Держав-
ний ощадний банк України» до Шевеля Юрія Даниловича, Почаджи Валентини Іванівни, Коптє-
ва Ігоря Олександровича про стягнення заборгованості.

Відповідач Шевель Юрій Данилович (зареєстрований за адресою: 83034, м. Донецьк, вул. 
Палладіна, 35/1), викликається на 31 травня 2017 року о 10.00 год. до суду, каб. № 9, для учас-
ті у розгляді справи по суті.

Відповідач Почаджи Валентина Іванівна (зареєстрована за адресою: 83062, м. Донецьк, вул. 
Покровського, 2/1), викликається на 31 травня 2017 року о 10.30 год. до суду, каб. № 9, для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідач Коптєв Ігор Олександрович (зареєстрований за адресою: 83102, м. Донецьк, пр. 
Ленінський, 15А/11), викликається на 31 травня 2017 року об 11.00 год. до суду, каб. № 9, для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття, відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справи будуть роз-
глянуті у їхню відсутність.

Суддя М.М. Скиба

Дунаєвецький районний суд Хмельницької обл. (адреса суду: 32400, Хмель-
ницька обл., м. Дунаївці, вул. Красінських, 11) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

 31.05.2017 о 08:00 до Петліковська Надія Богданівна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 32411, Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Малий Карабчиїв, вул. 
Центральна, буд. 36) справа № 674/466/17, суддя Шклярук В. М.

 30.05.2017 о 09:00 до Копійка Вікторія Вікторівна (останнє відоме місце реє-
страції: 32445, Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Шатава, вул. Санаторна, 
буд. 56) справа № 674/465/17, суддя Шклярук В. М.

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

Ленінський районний суд м.Дніпропетровська (адреса суду: 49099, Дніпропе-
тровська обл., м. Дніпро, ж/м Червоний Камінь, вул. Коробова, 6) викликає відпо-
відача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться:

 01.06.2017 об 11:45 до Дегода Микола Сергійович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 49018, Дніпропетровська обл., м. Дніпро (Дніпропетровськ), просп. Ма-
зепи Івана (Петровського), буд. 36-А) справа № 205/1428/17, суддя Скрипник К. О.

 05.06.2017 о 10:20 до Кирпа Ігор Вікторович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Мостова, буд. 237) справа  
№ 205/728/17, суддя Нижний А. В.

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

Самарський районний суд м.Дніпропетровська (адреса суду: 49112, Дніпропе-
тровська обл., м. Дніпро, вул. Електрична, буд. 1-а) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться:

 30.05.2017 о 15:00 до Єфімушкіна Інна Юзівна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. 20 річчя Перемоги, 
буд. 49, кв. 142) справа № 206/130/17, суддя Румянцев О. П.

 06.06.2017 о 15:00 до Канава Андрій Васильович (останнє відоме місце реє-
страції: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Порт-Артурська, 
буд. 6) справа № 206/94/17, суддя Зайченко С. В.

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

Обухівський районний суд Київської обл. (адреса суду: 08700, Київська обл., м. 
Обухів, вул. Київська, 20) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

 30.05.2017 об 11:30 до Григоров Олексій Володимирович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 08720, Київська обл., Обухівський р-н, м. Українка, просп. Дніпров-
ський, буд. 21, кв. 43) справа № 372/1001/17, суддя Потабенко Л. В.

 30.05.2017 о 10:00 до Камінська Єлизавета Олександрівна (останнє відоме 
місце реєстрації: 08720, Київська обл., Обухівський р-н, м. Українка, вул. Богдана 
Хмельницького, буд. 11) справа № 372/838/17, суддя Потабенко Л. В.

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

Житомирський районний суд Житомирської обл. (адреса суду: 10031, Жито-
мирська обл., м. Житомир, вул. Щорса, 92) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

 30.05.2017 о 09:30 до Шахрай Сергiй Анатолiйович (останнє відоме місце реє-
страції: 12415, Житомирська обл., Житомирський р-н., с. Іванівка, вул. Шевченка, 
буд. 72) справа № 278/928/17, суддя Грубіян Є. О.

 06.06.2017 о 15:00 до Костюк Тетяна Петрівна (останнє відоме місце реєстрації: 
12411, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Березівка, вул. Ватутіна, буд. 14) 
справа № 278/1012/17, суддя Грубіян Є. О.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Лантрату Сергію Миколайовичу, 10.06.1975 року наро-
дження, громадянину України, українцю, уродженцю села Кам’янка Луту-
гинського району Луганської області, проживаючому в м. Брянка Луган-
ської області по вул. Богдана Хмельницького, буд. 6, кв. 8, на підставі ст.ст. 
133, 135 та 297-5  КПК України, необхідно з’явитись 29.05.2017 о 10 год. 
00 хв. в кабінет № 303 слідчого відділу Управління СБ України в Тернопіль-
ській області, до слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в 
Тернопільській області майора юстиції Цимбалюка І.І., за адресою: м. Тер-
нопіль, проспект С. Бандери, 21, для проведення процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні  № 22017210000000014 від 25.04.2017, за під-
озрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

Тернівський районний суд м.Кривого Рогу (адреса суду: 
50083, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Ухтом-
ського, 23) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ При-
ватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться:

 14.06.2017 о 09:00 до Поломарчук Любов Вікторівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 50083, Дніпропетровська 
обл., м. Кривий Ріг, вул. Федоренко, буд. 28, кв. 54) справа 
№ 215/1230/17, суддя Науменко Я. О.

 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 відпові-
дач по справі вважається належним чином повідомленим 
про час, день та місце проведення судового засідання.

Миргородський міськрайонний суд Полтавської обл. 
(адреса суду: 37600, Полтавська обл., м. Миргород, вул. Го-
голя, 133) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приват-
банк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться:

 12.06.2017 о 09:00 до Оверченко Людмила Миколаївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 37673, Полтавська обл.,  
м. Миргород, пров. Лиманий, буд. 14а) справа № 541/695/17, 
суддя Куцин В. М.

 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.

Барський районний суд Вінницької обл. (адреса су-
ду: 23000, Вінницька обл., м. Бар, вул.Соборна, 2) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся   12.06.2017 об 11:00 до Олійник Михайло Володимиро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 23023, Вінницька обл., 
Барський р-н, с. Мигалівці, вул. Вишнева буд. 10) справа  
№ 125/2241/16-ц, суддя Питель О. 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.

Крюківський районний суд м.Кременчука (адреса суду: 
39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Красіна, буд. 
37/49) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

02.06.2017 о 10:30 до Чаговець Богдан Владиславович 
(останнє відоме місце реєстрації: 39621, Полтавська обл.,  
м. Кременчук, вул. Ковальська, буд. 10/2) справа № 
537/481/17, суддя Сьоря С. I.

 У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.   З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.
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Марківський райсуд Луганської обл. повідомляє 
про винесення заочних рішень, за позовом КС «Ком-
паньйон» про стягнення боргу за кредитними до-
говорами, позовні вимоги задоволені повністю або 
частково:

11.09.2015 – справа № 417/1069/15-ц до Левиць-
кої Олександри Юріївни, Стоцької Тетяни Сергіївни;

18.09.2015 – справа № 417/1087/15-ц до Чарков-
ської Олени Віталіївни, Петросян Каріне Андраніков-
ни;

10.10.2015 – справа № 417/1321/15-ц до Жильчен-
ко Тетяни Михайлівни, Кіян Олесі Володимирівни;

15.10.2015 – справа № 417/1320/15-ц до Гайнутді-
нова Миколи Анатолійовича, Гайнутдінової Людми-
ли Іванівни;

15.10.2015 – справа № 417/1088/15-ц до Кривоно-
сова Анатолія Миколайовича;

25.12.2015 – справа № 417/1623/15-ц до Кото-
ва Юрія Павловича, Іванова Олександра Юрійовича, 
Гончарова Сергія Вікторовича

Суддя Шкиря В. М.
16.02.2016 – справа № 417/1753/15-ц до Акімової 

Світлани Олександрівни
Суддя Дідоренко А. Е.

Заочне рішення може бути переглянуто Марків-
ським райсудом шляхом подання відповідачем зая-
ви протягом десяти днів з дня опублікування цієї за-
яви.

Бердянським міськрайонним судом, що знахо-
диться за адресою: вул. Консульська, 64, м. Бер-
дянськ, 06 червня 2017 року о 09.00 годині бу-
де проведено судове засідання у цивільній справі  
№ 310/1836/17 за позовною заявою Глуховської Г. В. 
до Гашицького Е. В., Гашицької Л. М., Гашицького А. Е. 
про визнання договору купівлі-продажу дійсним.

Суд викликає: Гашицького Едуарда Володимиро-
вича, Гашицьку Ларису Миколаївну, Гашицького Ар-
сенія Едуардовича, як відповідачів.

Явка відповідачів до суду є обов’язковою. У разі 
неявки відповідачів судове засідання буде проведе-
не за наявними матеріалами.

Суддя О. М. Вірченко

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання як відповідача по справі 
№ 409/513/17-ц за позовом Мамонтової Наталії Владис-
лавівни до Мамонтова Валерія Анатолійовича про розі-
рвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 06.07.2017 року о 08.00 
год. (резервна дата 14.07.2017 р. о 08.00 год.) в залі су-
ду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. 
Горького, 2. Викликається Мамонтов Валерій Анатолійо-
вич, останнє місце реєстрації: Луганська область, Луту-
гинський район, смт Георгіївка, вул. Крупської, буд. 18.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто 
за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Третяк О. Г.

Новопсковський районний суд Луганської області 
викликає Баришнікова Володимира Анатолійовича, 
як відповідача у судове засідання для розгляду ци-
вільної справи за позовом Баришнікової Аліни Сергі-
ївни до Баришнікова Володимира Анатолійовича про 
розірвання шлюбу, яке відбудеться 02 червня 2017 
року о 08 год. 45 хв. (резервна дата судового засідан-
ня 07 червня 2017 року о 08 год. 45 хв.) в приміщен-
ні Новопсковського районного суду за адресою: вул. 
Українська, 28, смт Новопсков Луганської області.

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

Суддя О. С. Стеценко

Новоайдарський районний суд викликає Немченка 
Юрія Васильовича, як відповідача в судове засідан-
ня з цивільної справи № 419/1942/16-ц, провадження  
№ 2/419/306/2016 за позовом Немченко Тетяни 
Олексіївни до Немченка Юрія Васильовича про розі-
рвання шлюбу, що відбудеться 19 червня 2017 року 
о 09.00 годині в приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, смт Новоайдар, вул. Миру, 38.

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

Суддя О. М. Іванова

Новопсковський районний суд Луганської облас-
ті викликає Рубиса Сергія Миколайовича, як відпові-
дача у судове засідання для розгляду цивільної спра-
ви за позовом Рубис Юлії Анатоліївни до Рубиса Сер-
гія Миколайовича про розірвання шлюбу, яке відбу-
деться 06 червня 2017 року о 08 год. 30 хв. (резерв-
на дата судового засідання 12 червня 2017 року о 08 
год. 00 хв.) в приміщенні Новопсковського районно-
го суду за адресою: вул. Українська, 28, смт Новоп-
сков, Луганської області.

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

Суддя О. С. Стеценко

Новопсковський районний суд Луганської облас-
ті викликає Магденко Тетяну Павлівну як відповіда-
ча у судове засідання для розгляду цивільної спра-
ви ЄУ № 420/126/17 (провадження № 2/420/178/17) 
за позовом Магденка Станіслава Миколайовича до 
Магденко Тетяни Павлівни про поділ спільного май-
на подружжя, яке відбудеться 07 червня 2017 року 
о 09 год. 30 хв. (резервна дата судового засідання 
09 червня 2017 року о 09 год. 30 хв.) в приміщен-
ні Новопсковського районного суду за адресою: вул. 
Українська, 28, смт Новопсков, Луганської області.

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

Суддя P. P. Потапенко

Втрачене свідоцтво 

про виключення судна 

з суднової книги № 000684 

від 10.07.2013 р., видане 

на ім’я Соколовський Сергій 

Костянтинович, бортовий 

номер УДД-883-к, 

вважати недійсним.

Загублений 
Кваліфікаційний сертифікат 

експерта-будівельника на 
прізвище Запрутняк 

Галини Іванівни, 
реєстраційний номер 

№ 3765, виданий 07.10.2015 
року, рішення про видачу 
№ 55, вважати недійсним.

Білокуракинський районний суд Луганської області пові-
домляє, що 26 травня 2016 року розглянуто цивільну спра-
ву № 409/845/16-ц за позовом Управління служб  у спра-
вах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харків-
ської міської ради до Предко Лідії Олександрівни в інтере-
сах малолітньої дитини Предко Олександра Сергійовича про 
позбавлення батьківських прав та винесено заочне рішення 
про задоволення позову в повному обсязі.

Суддя Скворцова В. Г.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, Доне-
цька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за 
позовом № 219/2914/17 ПАТ «Ощадбанк» до Ляшенко Олени Вікто-
рівни про стягнення заборгованості.

Відповідачка по справі Ляшенко Олена Вікторівна, яка зареєстро-
вана за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Щербакова, буд. 
111, кв. 3 викликається у судове засідання, яке відбудеться 30 травня 
2017 року о 09 год. 30 хв.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову 
та докази. У випадку неприбуття відповідачки вона повинна повідо-
мити суд про причину, неявки інакше справа буде розглянута у її від-
сутність.

Суддя Любчик О. В.

Оріхівський районний суд Запорізької області, що роз-
ташований за адресою: 70500, Запорізька область, м. Орі-
хів, вул. Травнева, 23, викликає в судове засідання як від-
повідачів Ткаченка Олексія Олександровича та Ткаченко Лі-
лію Олександрівну за позовом ПАТ «Державний ощадний 
банк України» в особі філії Донецьке обласне управління AT 
«Ощадбанк» до Ткаченка Олексія Олександровича, Ткаченко 
Лілії Олександрівни про стягнення заборгованості на 09 го-
дину 00 хвилин 29 травня 2017 року. У разі неявки у судове 
засідання справа буде розглянута у їх відсутність за наявни-
ми у справах доказами.

Суддя Л.С. Щербань
 Зарічний районний суд м.Суми (адреса суду: 40030, Сумська 

обл., м. Суми, вул. Академічна, 13) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться:

02.06.2017 о 09:00 до Абіленцев Євгеній Володимирович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 40022, Сумська обл., м. Суми, вул. 2-А 
Замостянська, буд. 62) справа № 591/1333/17, суддя Шелєхова Г. В.

02.06.2017 о 09:15 до Покуленко Ганна Анатоліївна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 40000, Сумська обл., м. Суми, пров. Парко-
вий 3-й, буд. 15, кв. 10) справа № 591/1332/17, суддя Шелєхова Г. В.

26.06.2017 о 13:30 до Нечвоглод Володимир Олександрович 
(останнє відоме місце реєстрації: 40000, Сумська обл., м. Суми, 
просп. ім. Лушпи Михайла, буд. 29, кв. 206) справа № 591/707/17, 
суддя Бурда Б. В.

26.06.2017 о 13:00 до Ільїн В’ячеслав В’ячеславович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 40000, Сумська обл., м.Суми, вул. Маяков-
ського, буд. 3 , кв. 36) справа № 591/712/17, суддя Бурда Б. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлен-
ня про причини неявки справа буде розглянута за його  відсутності 
за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.  З опубліку-
ванням цього оголошення відповідач по справі вважається належ-
ним чином повідомленим про час, день та місце проведення судо-
вого засідання.

Втрачені судновий квиток, 

Права на човен «Прогрес» 

УКА 4286-К, ТЕХПАСПОРТ, 

виданий інспекцією

судноплавства в м. Києві 

Сидоренко Сергію 

Івановичу, 

вважати недійсними.

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/399/2017 за обвинуваченням Колесніченка 
Вадима Васильовича у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 161 КК України, 
згідно Єдиного державного реєстру досудових розсліду-
вань за № 220140000000005 10 від 14.11.2014.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що судове засідання по вищевказаному кримінально-
му провадженню відбудеться: 26.06.2017 року об 11 год. 
30 хв. в 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 

Іванівський районний суд Одеської області ви-
кликає Жабр Махмуда Мухамеда, який проживає 
за адресою: Одеська область, Іванівський район, с. 
Адамівка, вул. 70 років Жовтня, 36, як відповідача по 
справі № 499/982/16-ц за позовом Моторне (тран-
спортне) страхове бюро України про стягнення в по-
рядку регресу, у судове засідання, яке відбудеться 30 
травня 2017 року о 10 годині 00 хвилин в приміщен-
ні Іванівського районного суду Одеської області, за 
адресою: вул. Центральна, 81А, смт Іванівка, Іванів-
ський район, Одеської області.

У разі неявки у судове засідання відповідача спра-
ва буде розглянута за його відсутності на підставі на-
явних у справі доказів.

Наслідки неявки на судове засідання особи, яка 
бере участь у справі, передбачені статтями 169, 170 
ЦПК України.

Суддя І. В. Погорєлов

Козелецький районний суд Чернігівської області повідомляє, 
що судове засідання у цивільній справі № 734/3639/16-ц за позо-
вною заявою Саченка Анатолія Володимировича до Саченка Ми-
коли Васильовича та Козелецької державної нотаріальної кон-
тори Чернігівської області, третя особа: Друга Чернігівська дер-
жавна нотаріальна контора про визнання свідоцтв про право на 
спадщину недійсними призначене до розгляду у судовому засі-
данні на 17 годину 00 хвилин 01 червня 2017 під головуванням  
судді С. М. Бараненка в приміщенні суду за адресою: смт Козе-
лець, вул. Свято-Преображенська, 7, Чернігівської області. Для 
участі у справі, як відповідач, викликається Саченко Микола Ва-
сильович, останнє відоме місце реєстрації: м. Чернігів, вул. Ко-
цюбинського, буд. 79, кв. 34, 14000.

Одночасно суд повідомляє, що з опублікуванням оголошення 
про виклик, відповідач вважається повідомленим про час та міс-
це розгляду справи, тому у разі відсутності відомостей про при-
чини неявки відповідача, повідомленого належним чином, при-
чину неявки буде визнано судом неповажною і суд вирішує спра-
ву на підставі наявних даних чи доказів (ухвалює заочне рішен-
ня).

Самбірський міськрайонний суд Львівської області викли-
кає Бендер-Євгененка Володимира Борисовича, 14.07.1975 
року народження, місце проживання котрого зареєстровано 
за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. В.Чорновола, 
49, але місце перебування невідоме як відповідача у спра-
ві № 452/2994/16-ц за позовом Пошивака Михайла Богдано-
вича до Бендер-Євгененка Володимира Борисовича про ви-
знання договору дійсним та звільнення майна з-під арешту.

Судовий  розгляд  призначено на 2 червня 2017 року на 
15 год.    в залі суду   за адресою: Львівська область, м. Сам-
бір, вул. Мазепи, 18.

Роз’яснюємо, що відповідно до ст. 224 ЦПК України, у ра-
зі неявки в судове засідання відповідача, який належним чи-
ном повідомлений і від якого не надійшло заяви про розгляд   
справи   за   його   «відсутності   або   якщо   повідомлені 
ним причини неявки визнані неповажними, суд може ухва-
лити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів».

Суддя В. І. Кравців

Оболонський районний суд м. Києва викликає Не-
скороженого Валерія Івановича, останнє відоме міс-
це проживання: пр-т Оборонський, 11, кв. 29, м. Київ, 
як відповідача по цивільній справі за позовом Доняє-
вої А.О. до Нескороженого В.І., третя особа: Служба у 
справах дітей Деснянської районної у м. Києві ДА про 
позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 02.06.2017 р. о 10.00 
год. в приміщенні Оболонського районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-є, 
каб. 19.

Суддя А. В. Шевчук

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача по спра-
ві № 409/730/17 за позовом Федосєєнко Анаста-
сії Іванівни до Федосєєнка Дмитра Вадимовича про 
розірвання шлюбу. Судове засідання відбудеться 
13.06.2017 року о 08.00 год. в залі суду за адресою: 
Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 
2. Викликається як відповідач Федосєєнко Дмитро 
Вадимович, адреса: Луганська область, м. Луганськ, 
вул. Привозна, буд. 62.

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

Суддя Третяк О. Г.

Суддя Херсонського міського суду Херсонської облас-
ті Хайдарова І. О. повідомляє про слухання цивільної спра-
ви за позовною заявою Прокуратури Херсонської області в 
інтересах Фонду державного майна України, Регіонального 
відділення Фонду державного майна України в Херсонській 
області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, Від-
критого акціонерного товариства «Херсонський бавовняний 
комбінат» до Басюка Михайла Олексійовича про витребу-
вання майна з чужого незаконного володіння, яке відбудеть-
ся 06.06.2017 року об 11.30 годині за адресою: м. Херсон, 
вул. Маяковського, 6/29, каб. 807, та викликає до суду як від-
повідача Басюк Михайла Олексійовича.

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

Руй Тетяна Григорівна викликається в судове за-
сідання до Пологівського районного суду Запо-
різької області як відповідачка по цивільній справі  
№ 324/1460/16-ц за позовом Грицаєнка Сергія Ана-
толійовича до Інженерненської сільської ради По-
логівського району Запорізької області, Руй Тетяни 
Григорівни, третя особа, яка не заявляє самостійних 
вимог щодо предмета спору, Славутська державна 
нотаріальна контора Хмельницької області про ви-
знання права власності на нерухоме майно в поряд-
ку спадкування, яке відбудеться 30.05.2017 року о 13 
год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: вул. Єднос-
ті, 28, м. Пологи Запорізької області.

Суддя Іванченко М. В.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Бистрякову 
Діану Святославівну, 25.05.1973 року народження (останнє відоме місце про-
живання: 98100, вул. Свердлова, 1, м. Феодосія) у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у судове засідання, 
яке відбудеться 02 червня 2017 року о 13 год. 45 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 7 під головуванням судді Отвіновського П. Л.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за від-
сутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області судді Юрчен-

ко С. О. знаходиться спеціальне кримінальне провадження № 426/10693/16-к сто-
совно Толмачова Олександра Олександровича, 15.12.1982 року народження, об-
винуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обви-
нувачений Толмачов Олександр Олександрович зареєстрований за адресою: м. 
Луганськ, вул. Челюскінцев, буд. 143, кв. 91.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський районний суд Лу-
ганської області викликає Толмачова Олександра Олександровича у підготовче 
судове засідання, яке відбудеться 02 червня 2017 року об 11 год. 30 хв. в залі Сва-
тівського районного суду Луганської області, що розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області судді Юр-

ченко С. О. знаходиться спеціальне кримінальне провадження № 426/4983/16-к 
стосовно Русакова Олексія Анатолійовича, 27.08.1971 року народження, обвину-
ваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-
3 КК України. Обвинувачений Русаков О. А. зареєстрований за адресою: м. Лу-
ганськ, вул. Інтернаціональна, буд. 132, кв. 165.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський районний суд Лу-
ганської області викликає Русакова Олексія Анатолійовича у підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 02 червня 2017 року о 12 год. 00 хв. в залі Сватівського 
районного суду Луганської області, що розташований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

II клас напруги                    141,94
Постанова НКРЕКП від 15.12.2016 №2233

Тарифи на постачання електричної енергії за регульованим 
тарифом, грн/МВт·год (без ПДВ)

I група споживачів                             

76,97

Тарифні коефіцієнти 0,35

ДП "РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ"

136,071

1 клас 2 клас

1,8 — —

Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню діють відповідно до постанови НКРЕКП України від 26.02.2015 № 220.

1,02 1,8

Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу 

Тарифні коефіцієнти 0,25  — 

Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу 
денний 

Для всіх груп споживачів, крім населення та населених пунктів, міського електричного транспорту 

Групи споживачів

151,723

інформує про введення в дію з 01.06.2017 року роздрібних тарифів на електричну енергію на території здійснення ліцензованої діяльності, крім території, де органи державної влади 
тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження

Для визначення рівня ставок тарифів, диференційованих за періодами часу, для кожного періоду (нічний, денний, напівпіковий, піковий) та всіх сезонів установлюються такі тарифні коефіцієнти
відповідно до постанови НКРЕКП України від 20.12.2001 № 1241 із змінами:

Період часу нічний 

Тариф коп. за 1 кВт•год спожитої електроенергії, без ПДВ

напівпіковий піковий 

Постанова НКРЕКП від 20.12.2016 №2326 1341,57

За тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу

1,5 тарифу в години максимального навантаження енергосистеми
повний тариф у напівпіковий період

 0,4 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми.

II група споживачів                

Постанова НКРЕКП від 16.03.2017 №292 

Роздрібні тарифи розраховані згідно з умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом на основі таких даних:

Тарифи на розподіл електричної енергії грн/МВт·год (без ПДВ)
I клас напруги                             18,19

Прогнозна оптова ринкова ціна на II квартал, грн за 1 МВт·год (без ПДВ)

Прогнозована середня закупівельна ціна, грн за 1 МВт·год (без ПДВ) 1312,13

Економічні коефіцієнти нормативних технологічних витрат 
електричної енергії на II квартал 2017, (відносні одиниці) II клас напруги                    

Розрахунок згідно з постановою НКРЕ від 
22.01.2001 №47  

0,0113
0,0241

I клас напруги                             

15,39

Тариф на електричну енергію, що відпускається на комунально-побутові потреби релігійних організацій діють відповідно до постанови НКРЕ від 11.03.2010 № 218 (із змінами згідно з постановою 
НКРЕКП від 24.11.2016 №2021).

За двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу
0,5 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми;
повний тариф в інші години доби.

За наявності окремого обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки населення та споживачів, прирівняних до населення, проводяться за відповідними тарифами та такими
тарифними коефіцієнтами, у відповідності до постанови НКРЕ України від 23.04.2012 № 498 (із змінами):
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
№ 10/4/1-22450-16-406 вих-17 від 17.05.2017
Карпушенко Володимир Валерійович, 12.12.1974 року на-

родження, адреса для листування: м. Севастополь, вул. Адмі-
рала Юмашева, буд. 25, кв. 69, відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135, 137, 2975 Кримінального процесуального кодексу Украї-
ни (далі – КПК України) викликається «30» травня 2017 року о 
09:00 год. до Головної військової прокуратури Генеральної про-
куратури України за адресою:  м. Київ, вул. Московська, 8, ка-
бінет 127 (тел. +38044-200-58-01) для участі як підозрювано-
го у відкритті стороною обвинувачення матеріалів кримінально-
го провадження №42016000000002292 від 09.09.2016 за ознака-
ми кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110; ч. 4  
ст. 27, ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу 
України.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюва-
ний зобов’язаний прибути за викликом до слідчого, а в разі немож-
ливості прибути за викликом у призначений строк – заздалегідь по-
відомити про це слідчого.

Згідно ст. 138 КПК України, поважними причинами неприбуття 
особи на виклик є: 1) затримання, тримання під вартою або відбу-
вання покарання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії 
закону або судового рішення; 3) обставини непереборної сили (епі-
демії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини); 4) 
відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу вна-
слідок відрядження, подорожі тощо; 5) тяжка хвороба або перебу-
вання в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагіт-
ністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад; 6) 
смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або 
серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання пові-
стки про виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлю-
ють з’явлення особи на виклик.

Статтею ст. 139 КПК України передбачені наслідки неприбуття на 
виклик: 

ч. 1 - якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодек-
сом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отриман-
ня 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 стягнен-
ня у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати - у 
випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 роз-
мірів мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик 
слідчого судді, суду;

ч. 2 - у випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до 
підо зрюваного може бути застосовано привід;

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

Згідно п. 201 розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України, по-
ложення ч. 5 ст. 139 цього 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 Украї-
ни, на тимчасово окупованій території України або в районі прове-
дення антитерористичної операції.

Заступник начальника слідчого відділу 
Головної військової прокуратури
Генеральної прокуратури України                          В. Приймачок

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 Федерації, відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135, 137, 2975 Кримінального процесуального кодексу 
України (далі – КПК України) викликається «29» травня 2017 року 
о 10:00 год. до Головної військової прокуратури Генеральної про-
куратури України за адресою:  м. Київ, вул. Московська, 8, кабінет 
126 (тел. +38044-200-69-71) для участі як підозрюваного у відкрит-
ті стороною обвинувачення матеріалів кримінального проваджен-
ня № 42017000000001109 від 10.04.2017 за ознаками злочинів, пе-
редбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 
437 КК України.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюва-
ний зобов’язаний прибути за викликом до слідчого, а в разі немож-
ливості прибути за викликом у призначений строк – заздалегідь по-
відомити про це слідчого.

Згідно ст. 138 КПК України, поважними причинами неприбуття 
особи на виклик є: 1) затримання, тримання під вартою або відбу-
вання покарання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії 
закону або судового рішення; 3) обставини непереборної сили (епі-
демії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини); 4) 
відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу вна-
слідок відрядження, подорожі тощо; 5) тяжка хвороба або перебу-
вання в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагіт-
ністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад; 6) 
смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або 
серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання пові-
стки про виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлю-
ють з’явлення особи на виклик.

Статтею ст. 139 КПК України передбачені наслідки неприбуття на 
виклик: 

ч. 1 - якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодек-
сом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отриман-
ня 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 стягнен-
ня у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати - у 
випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 роз-
мірів мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик 
слідчого судді, суду;

ч. 2 - у випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до 
підозрюваного може бути застосовано привід;

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

Згідно п. 201 розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України, по-
ложення ч. 5 ст. 139 цього 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 Украї-
ни, на тимчасово окупованій території України або в районі прове-
дення антитерористичної операції.

Старший слідчий в особливо важливих  
     справах  

Головної військової прокуратури
Генеральної прокуратури України           С. Шульгін

Сихівський районний суд м. Львова повідомляє обвинувачену у 
кримінальному провадженні Бутковську Галину Георгіївну, 25 черв-
ня 1956 року народження, зареєстрована за адресою: Львівська об-
ласть, м. Миколаїв, вул. Зелена, 81-б, що судове засідання у кримі-
нальному провадженні відносно Бутковської Галини Георгіївни за підо-
зрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5  
ст. 191, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України, відбудеться 01 червня 2017 р. о 
14.30 год.

Суддя Радченко Е. А.

Святошинський районний суд м. Києва викликає як відповідача Борисова Вади-
ма Сергійовича, останнє відоме місце проживання: м. Київ, бул. Вернадського, 16-
б, гуртожиток № 2, для участі в цивільній справі за позовом Державного підприєм-
ства «Антонов» в особі філії «Серійний завод «Антонов» до Борисова Вадима Сер-
гійовича про визнання особи такою, що втратила право користування жилим при-
міщенням.

Судове засідання відбудеться 09.06.2017 року о 10 год. 45 хв. за адресою:  
м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал № 6, суддя Войтенко Ю. В.

У разі неявки відповідача до суду без поважних причин або у разі неповідомлення 
про причини неявки, справа буде розглядатись за його відсутності.

Марківський районний суд Луганської області викликає як відповідача Лаві-
рьова Миколу Миколайовича в судове засідання для розгляду цивільної справи за 
позовом Хрипунової Маргарити Миколаївни в особі представника Красноруцько-
го Олександра Миколайовича до Лавірьова Миколи Миколайовича про визнання 
особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марківського районного суду Лу-
ганської області 31.05.2017 р. о 10.00 год. за адресою: смт Марківка, пл. Собор-
на, буд. 31, Луганської області. У разі неявки в судове засідання, суд розглядатиме 
справу без вашої участі на підставі ст. 370 ЦПК України.

Суддя В. М. Шкиря

Згідно протоколу № 9 Загальних зборів учасників ТОВ «Лайтвест Груп» 

від 12.05.2017 р. прийнято рішення щодо припинення Товариства з обме-
женою відповідальністю «Лайтвест Груп» (49044, м. Дніпро, вул. Гоголя, 

буд. 2, прим. 3, код ЄДРПОУ 38985328) шляхом його ліквідації у добро-

вільному порядку. Головою ліквідаційної комісії призначено Шимана Єв-

гена Олександровича. Заяви кредиторів приймаються протягом двох мі-

сяців від дня публікації цього оголошення.

Дарницький районний суд м. Києва викликає як відповідачів Добрєва Ігоря 
Петровича, Добрєву Ірину Василівну, Ткачука Юрія Володимировича, останнє 
місце реєстрації яких: м. Київ, вул. Тростянецька, 8-Б, кв. 246, в судове засідан-
ня, яке відбудеться 29.06.2017 року о 09 год. 15 хв. за адресою: м. Київ, вул. 
Кошиця, 5-а, каб. 204, для участі у судовому розгляді цивільної справи за по-
зовом ТОВ «Кей-Колект» до Добрєва Ігоря Петровича, Добрєвої Ірини Василів-
ни, Добрєвої Світлани Петрівни, Ткачука Юрія Володимировича про звернення 
стягнення на предмет іпотек.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідачі вважаються повідо-

мленими про день, час та місце розгляду справи і в разі неявки їх до суду спра-
ва може бути розглянута за їх відсутності.

Відповідачі у випадку неявки в судове засідання зобов’язані повідомити суд 
про поважність причини неявки.                   Суддя О. М. Колесник

Артемівський міськрайонний суд Донецької області розглядає цивільну справу 
за позовом Щукіна Дениса Олександровича до Щукіної Наталі Олександрівни про 
розірвання шлюбу.

Відповідачка по справі Щукіна Наталя Олександрівна, 01.02.1988 р.н., яка зареє-
стрована: м. Єнакієве, вул. Турутина, 108-63, Донецької області викликається у су-
дове засідання на 31 травня 2017 року на 10.30 год. каб. 212 вул. Миру, 5 м. Бахмут.

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

Суддя Харченко О. П.

Приморський районний суд м. Маріуполя Донецької області викликає як 
відповідача Коновалова Григорія Івановича по цивільній справі за позовом Ко-
новалової Валентини Михайлівни до Коновалова Григорія Івановича про ви-
знання права особистої приватної власності.

Судове засідання відбудеться 01 червня 2017 року о 09.00 годині в примі-
щенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Будівельників, 52-А, кабінет № 33.

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

Суддя Д. О. Д’яченко

Броварський міськрайонний суд Київської області викликає як борж-
ника Ковтонюка Владислава Івановича у справі за заявою Публічного ак-
ціонерного товариства акціонерний банк «Укргазбанк» про поновлення 
пропущеного строку для пред’явлення виконавчого документа до вико-
нання.

Розгляд справи призначено на 17.00 год. 31 травня 2017 року у при-
міщенні суду за адресою: місто Бровари, вулиця Грушевського, 2, каб. 
№ 204, 206.

Суддя Дутчак І. М.

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в 
судове засідання як обвинуваченого Фурмана Олега 
Олександровича, 23.02.1972 року народження, уро-
дженця с. Заліське, Тальнівського району, Черкась-
кої області, громадянина України, зареєстрованого 
за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий 
Ріг, вул. Айвазовського, 23.

Судове засідання відбудеться 12 червня 2017 ро-
ку о 10 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою:  
м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, зал 217.

Суддя В. В. Орленко

Оболонський районний суд м. Києва викликає як 
відповідача Доломана Олександра Олександрови-
ча по цивільній справі № 2/756/1480/17 за позовом 
Біляєвої Наталії Вікторівни до Доломана Олександра 
Олександровича, третя особа: Служба у справах ді-
тей Оболонської районної у м. Києві державної ад-
міністрації про позбавлення батьківських прав, роз-
гляд якої призначено на 16.06.2017 р. на 11.40 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб.  
№ 18, суддя Васалатій К. А.

У разі неявки, справу буде розглянуто у відсутнос-
ті відповідача.

Токмацький районний суд Запорізької області викли-
кає у судове засідання на 09.00 годину 01 червня 2017 
року до Токмацького районного суду (Запорізька об-
ласть, м. Токмак, вул. Володимирська, 28, каб. № 10) 
Зайцева Івана Митрофановича, останнє відоме місце 
проживання за адресою: Донецька область, Старобешів-
ський район, с. Роднікове, вул. 70 років Жовтня, буд. 2, 
як відповідача у цивільній справі за позовом Приватного 
акціонерного товариства «Маріупольський металургій-
ний комбінат імені Ілліча» до Зайцева Івана Митрофано-
вича про розірвання договору оренди. В разі неявки в су-
дове засідання справа буде розглянута в його відсутність 
за наявними в справі доказами.

Суддя Ушатий І. Г.

Приморський районний суд м. Одеси викликає 
Кузьміну Вікторію Володимирівну та Фоменка Іго-
ря Анатолійовича у судове засідання, як відповідачів 
по справі за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Кузьмі-
ної Вікторії Володимирівни, Фоменка Ігоря Анатолі-
йовича про звернення стягнення на предмет іпотеки, 
яке призначено на 06 червня 2017 року об 11 годи-
ні 00 хвилин в приміщенні Приморського районного 
суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 
33, зала 233. У разі неявки справа буде розглянута у 
вашу відсутність.

Суддя Кічмаренко C. M.

Онуфріївський районний суд Кіровоградської об-
ласті викликає в судове засідання Гембича Андрія 
Дмитровича, остання відома адреса проживання 
якого: м. Горішні Плавні, Полтавської області, вул. 
Озерна, будинок 24, як відповідача в цивільній спра-
ві за позовом Гембич Ірини Анатоліївни до Гембича 
Андрія Дмитровича про розірвання шлюбу, яке при-
значено на 10 годину 00 хвилин 09 червня 2017 ро-
ку і відбудеться за адресою: селище Онуфріївка, ву-
лиця Назаренка, 23, Онуфріївського району, Кірово-
градської області під головуванням судді Лях М. М.

Саратський районний суд Одеської області (68200, 
смт Сарата, Одеської області, вул. Крістіана Вернера, 
107, суддя Кожокар Т. Я.) викликає в судове засідан-
ня на 01 червня 2017 року на 16 годину 30 хвилин 
як відповідача Маргарян Хачатура Зограбовича, який 
зареєстрований в с. Новоселівка, вулиця Садова, 5, 
Саратського району, Одеської області по цивільній 
справі за позовом Томак Ірини Павлівни до Марга-
рян Хачатура Зограбовича про стягнення аліментів.

В разі неявки та невиконання обов’язку повідоми-
ти суд про причину неявки, справу буде вирішено без 
вашої участі за наявними у справі доказами.

Токмацький районний суд Запорізької області викли-
кає у судове засідання на 10.00 годину 01 червня 2017 
року до Токмацького районного суду (Запорізька об-
ласть, м. Токмак, вул. Володимирська, 28, каб. № 10) 
Федотову Олену Олександрівну, останнє відоме місце 
проживання за адресою: Донецька область, Старобешів-
ський район, м. Комсомольське, вул. Спортивна, буд. 17 
як відповідачку у цивільній справі за позовом Приватно-
го акціонерного товариства «Маріупольський металур-
гійний комбінат імені Ілліча» до Федотової Олени Олек-
сандрівни про розірвання договору оренди. В разі неяв-
ки в судове засідання справа буде розглянута в її відсут-
ність за наявними в справі доказами.

Суддя Ушатий І. Г.

Київський районний суд м. Одеси викликає Ско-
робреху Ганну Юріївну як відповідачку по справі  
№ 520/4688/17 за позовом Белінової Альбіни Григо-
рівни до Скоробрехи Ганни Юріївни, третя особа: Ви-
конавчий комітет Одеської міської ради про визнан-
ня особи такою, що втратила право користування 
житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 08.06.2017 р. о 12 
годині 30 хвилин у судді Луняченка В. О. в приміщен-
ні Київського районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, каб. 222.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 27 ТРАВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +8  +13 +17  +22 Черкаська +8  +13 +17  +22
Житомирська +8  +13 +17  +22 Кіровоградська +9  +14 +18  +23
Чернігівська +8  +13 +17  +22 Полтавська +8  +13 +17  +22
Сумська +7  +12 +16  +21 Дніпропетровська +9  +14 +18  +23
Закарпатська +8  +13 +19  +24 Одеська +8  +13 +19  +24
Рівненська +7  +12 +17  +22 Миколаївська +9  +14 +20  +25
Львівська +7  +12 +17  +22 Херсонська +9  +14 +19  +24
Івано-Франківська +6  +11 +16  +21 Запорізька +8  +13 +18  +23
Волинська +7  +12 +17  +22 Харківська +8  +13 +17  +22
Хмельницька +8  +13 +17  +22 Донецька +8  +13 +19  +24
Чернівецька +7  +12 +16  +21 Луганська +8  +13 +19  +24
Тернопільська +7  +12 +17  +22 Крим +9  +14 +18  +23
Вінницька +7  +12 +17  +22 Київ +10  +12 +19  +21
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На Тернопіллі шукали 
легендарний прапор 
УПА

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

І СИЛА, І ВОЛЯ. У Теребовлянському районі на Терно-
пільщині впродовж двох днів у форматі таборування три-
вала теренова гра «Легенда УПА». Відділ сім’ї та молоді, 
управління освіти і науки облдержадміністрації організу-
вали її разом з обласним осередком Всеукраїнської гро-
мадської організації «Молодіжний націоналістичний кон-
грес».

Такий захід у краї скликають  14 років поспіль. Ниніш-
ньої пори він зібрав понад 200 учнів 9-10 класів з різних 
куточків області. Юнаки та дівчата вирішили вивірити 
власну фізичну підготовку, продемонструвати високі мо-
ральні, вольові й інтелектуальні якості, творчий хист. 

За словами заступника голови обласної державної ад-
міністрації Юрія Юрика, який відвідав учасників гри, для 
Тернопілля проведення військово-патріотичних заходів 
стало пріоритетним. Адже вони дають змогу вдоскона-
люватися не лише фізично, а й інтелектуально. Це най-
кращі аспекти мотивації для молодих, які згодом служи-
тимуть у Збройних силах України.

Школярі випробували себе на командній туристичній 
смузі перешкод і в турнірі з пейнтболу. Інтелектуальні 
ж змагання стосувалися історії українського національ-
но-визвольного руху. Ввечері всі зібралися біля таборо-
вої ватри. Під зорями  юнаки й дівчата презентували свої 
райони, співали патріотичні пісні, брали участь у різних 
рухливих іграх. А вже наступного ранку заходилися шу-
кати та відвойовувати загублений прапор штабу Україн-
ської повстанської армії. Легенда твердить, що в травні 
1945 року повстанська сотня отримала наказ переправи-
ти в Карпати прапор штабу УПА. Та в теребовлянських лі-
сах упівці потрапили в засідку й полягли в нерівному бою 
з ворогом. Але супротивнику так і не вдалося здобути 
стяг української борні. Тепер цей народний переказ став 
основою теренової молодіжної гри. Шукаючи загублене 
легендарне червоно-чорне знамено, як твердять органі-
затори заходу, учні показали не лише здібності орієнту-
вання на місцевості та роботу в команді, а й велику силу 
волі та характер.

Певна річ, за підсумками теренової гри визначили кра-
щий рій (команду) та ройового. 

ФОТОФАКТ

Євробачення передало естафету  
«Печерським каштанам»

Микола ПЕТРУШЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

КУЗНЯ ТАЛАНТІВ. Шану-
вальники Джамали знають, 
що крім перемоги на пісенно-
му конкурсі в 2016 році, спі-
вачка привезла ще один трі-
умф — її вбрання виставили в 
музеї АВВА у Стокгольмі. Ав-
тор шедевру, який сприяв пе-
ремозі й викликав захоплен-
ня Європи, — Іван Фролов, 
переможець Міжнародного 
конкурсу молодих дизайне-
рів «Печерські каштани», тоді 
студент, а нині аспірант Київ-
ського національного універ-
ситету технологій та дизайну.

Завдяки перемозі Джама-
ли Україна приймала нещо-
давно Євробачення-2017. Ще 
не згасли враження від почу-
того і побаченого там, а на по-
розі не менш важлива для на-
шої країни подія: ХVII Міжна-
родний конкурс «Печерські 
каштани». Його фінал відбу-
деться 3 червня у столичному 
Українському домі. Іван Фро-
лов братиме в ньому участь 
як член журі. 

Чи випадково перетнулися 
долі співачки й молодого ди-
зайнера? Мабуть, ні. Обоє пе-
реможний шлях до слави про-
клали творенням краси, підне-
сенням культури нашого наро-
ду на міжнародний рівень. 

Саме пошуку талантів і  
присвячений конкурс «Пе-
черські каштани», започатко-
ваний Київським національ-
ним університетом техноло-
гій та дизайну. І якщо Джа-
мала привернула увагу Євро-

пи до України голосом, то пе-
реможці «Печерських кашта-
нів» сприяли тому, що КНУТД 
увійшов до ТОП-100 найкра-
щих дизайнерських шкіл сві-
ту. І не випадково спеціаліс-
ти стверджують, що потенці-
ал молодих дизайнерів — ви-
пускників КНУТД претендує 
на лідерство в індустрії моди 
континенту. 

Цьогорічний конкурс — 
чергова перевірка готовнос-
ті молоді до творчого дерзан-
ня. Уперше він проходить піс-
ля визнання університету од-
ним з лідерів серед дизай-
нерських шкіл світу. Звісно, 
це зобов’язує до взяття нових 
висот.

А змагання буде непро-
стим. На участь у конкурсі 
уже надійшло майже 200 за-
яв з багатьох країн.

З огляду на те що 2017-й 
проголошено Роком Японії в 
Україні, відповідні колекції го-
тують юні дизайнери. Є бага-
то інших новинок. 

— Та не їх розкриватиме-
мо, — каже професор Київ-
ського національного універ-
ситету технологій та дизай-
ну Віталій Чабан. — Приходь-
те 3 червня в Український дім 
на фінал «Печерських кашта-
нів» і все побачите. Гаранту-
ємо зустріч з майбутніми зір-
ками індустрії моди. Переко-
нані, що, прийнявши естафе-

ту Євробачення, організатори 
й учасники конкурсу зроблять 
усе для того, аби викликати 
захоплення глядачів. 

Триває напружена підго-
товча робота. І хочеться віри-
ти, що на конкурсі зустрінуть-
ся з дизайнерами не лише 
співачки, які замовлятимуть 
сукні в учасників «Печерських 
каштанів», а потім на прохан-
ня цінителів моди залишати-
муть їх у музеях. Конкурс для 
того, щоб усе в нашому жит-
ті було кращим. Отож він про-
ходитиме під девізом підтрим-
ки молодих талантів і турбо-
ти про кожного з нас. Інду-
стрія моди стосується кожно-
го. Пам’ятаймо це. 

ЛІТОПИС ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО. Фотографія — це ремес-
ло чи мистецтво? Дискусія з цього приводу підживлюється 
вже понад півтора століття. Звісно, мистецтво, кажуть справ-
жні поціновувачі світла і тіні. Та якщо й ремесло, то таке яко-
му можна навчитися лише тривалою копіткою працею  за при-

сутності  таланту.  Свою відповідь на неоднозначне запитан-
ня шукають і студенти денного відділення художнього фото-
графування Коледжу Київського національного університету 
технологій та дизайну. Саме їхні роботи  нині виставлені у Бу-
динку уряду. 

Сукню від українського дизайнера Івана Фролова, у якій Джамала виступала на 
Євробаченні – 2016, тепер можна побачити у музеї ABBA у Стокгольмі
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