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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2017 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 25 грн . . . . . . . . . . . . 47 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 75 грн . . . . . . . . . . 141 грн

на півроку . . . . . 150 грн . . . . . . . . . . 282 грн

ТЕЛЕКУР’ЄР програми головних телеканалів України 
на сторінках «Урядового кур’єра»

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА 

ГАЗЕТИ 
«УРЯДОВИЙ 

КУР’ЄР» 
НА ІІ ПІВРІЧЧЯ 

2017 РОКУ

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ

УСІ
ВІДДІЛЕННЯ

ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ

МАРК РЮТТЕ:
«Мій прогноз,  

що сенат підтримає 
угоду наступного 

тижня. 
Це позитивно  

для ЄС і України».

МВФ сказав своє 
вагоме слово

ПЛАН ДІЙ. Україна й Міжнародний валютний фонд узгодили 
ключові елементи структурних реформ для четвертого перегляду 
програми співпраці й надання нашій країні чергового кредитного 
траншу. Про це йдеться у заяві місії МВФ, яка вчора завершила ро-
боту в Україні. Але необхідне подальше технічне доопрацювання 
цих параметрів для оформлення реформ у конкретні законопроек-
ти, що відповідають цілям програми співпраці. Обов’язковою умо-
вою продовження співпраці є парламентська підтримка цих доку-
ментів. МВФ вказав на ключові моменти, а саме: земельну, пенсій-
ну реформи, приватизацію та боротьбу з корупцією.

«Досягнуто доброго прогресу в розумінні ключових елемен-
тів реформ. МВФ у співпраці з іншими міжнародними партнера-
ми тісно взаємодіятиме із владою для просування за програмою 
реформ, — цитує УНІАН главу місії МВФ Рон ван Родена. — Еко-
номіка відновлюється. Очікуємо, що зростання перевищить 2% в 
2017 році». Зростання золотовалютних резервів і зниження інфля-
ції формують позитивний короткостроковий прогноз, однак струк-
турні реформи вкрай необхідні, вважають у Фонді.

17,6 млрд дол. 
становлять нині міжнародні резерви 

України, які постійно зростають, зокрема 
за рахунок купівлі іноземної валюти

УЛЮБЛЕНА СПРАВА. Лише одиниці молодих визначаються  
з майбутнім фахом, решта після закінчення вишу змушена 
перекваліфіковуватися

Як обрати професію 
на все життя

5 8
СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

«УК» розпитував  голову комітету 
з Національної премії імені Тараса 
Шевченка Юрія Щербака,  
як йому вдається досягати успіхів  
у своїй багатогранній діяльності 

Чи полегшить 
долю хлопчиків  
і дівчаток  
із зони конфлікту 
статус дітей війни?

АКТУАЛЬНО 

Прем’єр-міністр Нідерландів про сприятливі перспективи 
ратифікації Угоди про асоціацію  
між Україною та ЄС 

4
Щоб отримати роботу, економісти, юристи й педагоги обирають дизайн, психологію й туризм
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документи

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

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

19.06.2017 об 11:30 до Вильчинська Стелла Сергіївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 12241, Житомирська обл., 
Радомишльський р-н, с. Осички, вул. Леніна, буд. 64) справа 
№ 289/671/17, суддя Сіренко Н. С.

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

Апеляційний суд Миколаївської області повідомляє 
про відкриття апеляційного провадження за апеляцій-
ною скаргою захисника Кузьміних І. М. в інтересах обви-
нуваченого Якуніна М. Ю., яка надійшла до Апеляційно-
го суду Миколаївської області, вул. Садова, 2-а, м. Мико-
лаїв, на вирок Центрального районного суду м. Миколаєва 
від 12 квітня 2017 року за обвинуваченням Якуніна М. Ю. у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 2 ст. 110 КК України.

Роз’ясняється обвинуваченому право на подачу до 
Апеляційного суду Миколаївської області заперечень на 
апеляційну скаргу в письмовій формі в строк до 30 трав-
ня 2017 року.

Суддя О. В. Куценко

Ізюмський міськрайонний суд Харківської обл. (адреса 
суду: 64300, Харківська обл., м. Ізюм, вул. Соборна, 52) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся   01.06.2017 о 09:15 до Скорик Віктор Вікторович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 64324, Харківська обл., Ізюм-
ський р-н, с. Чистоводівка, вул. Піонерська, буд. 1) справа  
№ 623/479/17, суддя Одарюк М. П.

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

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті викликає в судове засідання, яке відбудеть-
ся 01.06.2017 року о 15.30 годині в приміщенні Ар-
темівського міськрайонного суду Донецької області 
за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Ми-
ру, 5, Брославського Сергія Сергійовича (останнє ві-
доме місце реєстрації: Донецька область, м. Єнакіє-
ве, вул. Саратовська, 5/49), як відповідача по цивіль-
ній справі № 219/3187/17 за позовом Брославської 
Інни Валеріївни про надання дозволу на виїзд дити-
ни за кордон.

Суддя Дубовик Р. Є.

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 засі-
дання, яке відбудеться:

06.06.2017 о 09:00 до Грибовський Петро Йосипович 
(останнє відоме місце реєстрації: 11585, Житомирська обл., 
Коростенський р-н, с. Заріччя, вул. Центральна, буд. 52) 
справа № 279/481/17, суддя Коваленко В. П.

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

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті викликає в судове засідання, яке відбудеть-
ся 31.05.2017 року о 09.30 годині в приміщенні Ар-
темівського міськрайонного суду Донецької області 
за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Ми-
ру, 5, Верич Юлію Юріївну (останнє відоме місце ре-
єстрації: Донецька область, м. Бахмут, вул. Дека-
бристів, 45/140), як відповідачку по цивільній справі  
№ 219/2213/17 за позовом ТОВ «Кредитні ініціативи» 
про стягнення заборгованості.

Суддя Дубовик Р. Є.

Октябрський районний суд м.Полтави (адреса суду: 
36002, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Навроцького, 5) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся   31.05.2017 о 09:20 до Дудуляк Сергій Михайлович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 36011, Полтавська обл., м. Пол-
тава, вул. Короленка, буд. 7/13, кв. 1) справа № 554/2147/17,  
суддя Січиокно Т. 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.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,  
м. Бахмут, Донецька обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну спра-
ву за позовом Жидкової Марини Миколаївни до Шаульської Оле-
ни Валеріївни про повернення коштів за договором позики.

Відповідачка по справі 219/3201/17 – Шаульська Олена Вале-
ріївна, 22 березня 1983 року народження, проживає за адресою 
вказаній в позовній заяві: Донецька область, м. Бахмут (м. Арте-
мівськ), вул. Чайковського, 1/4, викликається на 1 червня 2017 
року об 11 годині 00 хвилин до суду для участі в розгляді справи 
по суті. Відповідачці по даній справі пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дачки, вона повинна повідомити суд про причину неявки, інакше 
справа буде розглянута в її відсутність.

Суддя Т. В. Давидовська

Збаразький районний суд Тернопільської обл. (адреса су-
ду: 47300, Тернопільська обл., м. Збараж, вул. Грушевсько-
го, 13) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться:

01.06.2017 о 13:00 до Кобасюк Ігор Орестович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 47343, Тернопільська обл., Зба-
разький р-н, с. Зарубинці, вул. Заводська, буд. 2) справа  
№ 598/183/17, суддя Щербата Г. Р.

11.07.2017 о 09:00 до Гораль Степан Володимирович 
(останнє відоме місце реєстрації: 47386, Тернопільська обл., 
Збаразький р-н, с. Старий Збараж, вул. Старозбаразька, буд. 
3) справа № 598/312/17, суддя Олещук Б. 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.

Марганецький міський суд Дніпропетровської обл. (адре-
са суду: 53970, Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. 
Радянська, 72 а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться:

01.06.2017 о 08:30 до Рудоман Ольга Володимирів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 53403, Дніпропетров-
ська обл., м. Марганець, вул. Грибоєдова, буд. 34) справа  
№ 180/62/17, суддя Нанічкіна Н. М.

16.06.2017 о 13:15 до Прикипіло Сергій Іванович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 53401, Дніпропетровська обл.,  
м. Марганець, вул. Шевченка, буд. 17) справа № 180/231/17, 
суддя Нанічкіна Н. 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.

Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська (адре-
са суду: 51911, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. 
Петровського, буд. 166) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судо-
ве засідання, яке відбудеться:

12.06.2017 об 11:00 до Тучін Ян Євгенович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 51840, Днiпропетровська обл.,  
м. Днiпродзержинськ, б-р Будівельників, буд. 9, кв. 50) спра-
ва № 209/1070/17, суддя Маслов Д. В.

12.06.2017 о 16:30 до Мирошникова Олена Євгенів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 51920, Дніпропетров-
ська обл., м. Кам’янське, вул. Гастелло, буд. 22а) справа  
№ 209/807/17, суддя Решетник Т. 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.

Красноградський районний суд Харківської обл. (адре-
са суду: 63300, Харківська обл., м. Красноград, вул. Харків-
ська, 127) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться:

31.05.2017 о 09:00 до Бурмага Дмитро Іванович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 63301, Харківська обл., м. Крас-
ноград, 3-й мкр, буд. 11, кв. 45) справа № 626/502/17,  
суддя Дудченко В. О.

01.06.2017 о 14:00 до Крючковий Андрій Олексійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 63343, Харківська обл., 
Красноградський р-н, с.Наталине, вул. Червоноармійська, 
буд.177) справа № 626/322/17, суддя Константинов Д. С.

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

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

Національне антикорупційне бюро України, згідно до ст.ст. 133, 135 

КПК України, викликає підозрюваного Корітка В’ячеслава Васильовича, 

11.09.1968 р.н., зареєстрованого в м. Донецьк, вул. Восточна, буд. 7, кв. 

29, на 31.05.2017р. о 10.00 год. до НАБУ (м. Київ, вул. Василя Сурико-

ва, 3, каб. 434), до детектива Тєбєкіна В. В. для допиту як підозрювано-

го у кримінальному провадженні № 52015000000000016 від 24.12.2015 

за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

3алізничний районний суд викликає в судове засідання, призначене 

на 02.06.2017 р. о 10.30 год. Мосьпака Євгена Федоровича, який обви-

нувачується за ч. 1 ст. 115 КК України. Останнє відоме місце проживан-

ня: м. Львів, вул. В. Симоненка, 9, кв. 36.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Залізничного районного 

суду м. Львова за адресою: м. Львів, вул. С. Бандери, 3.

Суддя Постигач О. Б.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє Мажу-
ровську Ольгу Павлівну, що судовий розгляд цивільної справи № 2/484/868/17 р. 
за позовом Ващенко Вікторії Петрівни до Мажуровської Ольги Павлівни про ви-
знання права власності на житловий будинок з надвірними будівлями та спору-
дами відбудеться 29.05.2017 року об 11.00 год. На вказаний час вам необхідно 
з’явитись з паспортом до суду за адресою: вул. І. Виговського, 18, м. Первомайськ 
Миколаївської області, до судді Максютенко О. А.

У разі неявки відповідачки позов на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України буде роз-
глянутий за її відсутності на підставі наявних у справі доказів та постановлене за-
очне рішення.

В провадженні Фрунзенського районного суду м. Харкова знахо-
диться цивільна справа за позовом Бондар Алли Дмитрівни до Слє-
саренка Ігоря Олеговича про стягнення сплаченого авансу та штра-
фу відповідно до попереднього договору.

Фрунзенський районний суд м. Харкова цим оголошенням від-
повідно до ст. 74 ЦПК України, викликає Слєсаренка Ігоря Олего-
вича до Фрунзенського районного суду м. Харкова за адресою:  
м. Харків, б-р Б. Хмельницького, 32/38, каб. № 14, у судове засідан-
ня, яке відбудеться 01.06.2017 року об 11 год. 00 хв.

У випадку неявки до суду без поважних причин та неповідомлен-
ня суду про причини неявки, справу може бути розглянуто без від-
повідача в заочному порядку.

Суддя Е. Є. Сілантьєва

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваному Сахарову Олексію Анатолійовичу, 16.03.1972 р.н., який зареєстрова-

ний за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Воровського, б.28, на підставі ст.ст. 
133, 135, 136 КПК України, Вам необхідно з’явитися 31 травня 2017 року в період часу з 
09 год. 00 хв. по 12 год. 00 хв. до каб. №306 слідчого відділу Управління СБ України в До-
нецькій області, до слідчого Петрова Олександра Сергійовича, за адресою: Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд.33, для отримання повідомлення про 
підозру, ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, а також вручення об-
винувального акта та реєстру матеріалів при здійсненні спеціального досудового розслі-
дування у кримінальному провадженні № 22014050000000348, за ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни, як підозрюваному. У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки на виклик наста-
ють наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

Славутський міськрайонний суд Хмельницької обл. (адреса суду: 30000, Хмельницька 
обл., м. Славута, вул. Миру, 16) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

02.06.2017 о 08:00 до Гришаков Олександр Юрійович (останнє відоме місце реєстрації: 
30000, Хмельницька обл., м. Славута, вул. Дзержинського, буд. 12) справа № 682/808/17, 
суддя Зеленська В. І.

09.06.2017 о 09:00 до Левчук Наталія Анатоліївна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 30000, Хмельницька обл., м. Славута, вул. Орлика, буд. 17) справа № 682/731/17,  
суддя Шевчук В. В.

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

Прокуратурою Автономної Республіки Крим 18.05.2017 у межах криміналь-
ного провадження № 22015000000000401 від 19.12.2015  повідомлено про пі-
дозру Сталіну (Джугашвілі) Йосипу Віссаріоновичу, 21.12.1879 року народження, 
уродженцю міста Горі, на час вчинення злочину займав посаду Голови Держав-
ного Комітету оборони, а також Берії Лаврентію Павловичу, 29.03.1899 року на-
родження, уродженцю селища Мерхеулі, на час вчинення злочину займав посаду 
Наркома Внутрішніх справ,  у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 442 КК України, а саме скоєнні геноциду, тобто діянні, умисно вчи-
неному з метою повного або часткового знищення будь-якої національної групи 
шляхом створення для групи життєвих умов, розрахованих на повне або часткове 
її фізичне знищення, скорочення дітонародження. 

 З огляду на викладене, родичі вказаних вище осіб можуть ознайомитись з по-
вним текстом підозри в прокуратурі Автономної Республіки Крим (м. Київ, вул. Ді-
лова, 24, 1 поверх).

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

30.05.2017 о 14:40 до Шабаєва Ірина Сергіївна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 84207, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Радченко, буд. 38, кв. 207) справа  
№ 229/797/17, суддя Петров Є. В.

15.06.2017 о 09:00 до Реука Віктор Іванович (останнє відоме місце реєстрації: 
84205, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Петра Радченка, буд. 38, кв. 411) справа 
№ 229/1649/17, суддя Гонтар А. Л.

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.

Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області (адреса суду: 
27500, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Приморська, 48) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судо-
ве засідання, яке відбудеться:

02.06.2017 об 11:30 до Ніколаєнко Олена Максимівна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 27500, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Калініна, буд. 3) справа 
№ 401/882/17, суддя Баранець А. М.

02.06.2017 об 11:00 до Ковальов Сергій Олександрович (останнє відоме місце 
реєстрації: 27500, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Приморська, буд. 44, 
кв. 42) справа № 401/233/17, суддя Баранець А. 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.

переміщених осіб, зобов’язані вжити заходів для встановлення засобів обліку спожи-
тих електричної та теплової енергії, природного газу для задоволення власних побу-
тових потреб внутрішньо переміщених осіб.

Постачальникам комунальних послуг, електричної та теплової енергії, природно-
го газу в місцях компактного поселення внутрішньо переміщених осіб забороняєть-
ся застосовувати інші тарифи, ніж для населення за договорами, укладеними з влас-
никами (балансоутримувачами) майна, що використовується для компактного посе-
лення внутрішньо переміщених осіб. Обсяги наданих послуг визначаються відповід-
ними договорами між постачальниками комунальних послуг, електричної та тепло-
вої енергії, природного газу та юридичними особами, які є власниками (балансоу-
тримувачами) майна, що використовується для компактного поселення внутрішньо 
переміщених осіб.

Власникам (балансоутримувачам) майна, що використовується для компактного 
поселення внутрішньо переміщених осіб, забороняється стягувати з таких осіб ком-
пенсацію вартості комунальних послуг, електричної та теплової енергії, природно-
го газу, яка не відповідає вартості відповідних тарифів на такі послуги та товари для 
населення.

3. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування вживають всіх 
можливих заходів, спрямованих на розв’язання проблем, пов’язаних із наданням ко-
мунальних послуг, електричної та теплової енергії, природного газу внутрішньо пере-
міщеним особам у місцях їх компактного поселення, відповідно до законодавства».

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим 

Законом:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього За-

кону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними та місцевими ор-

ганами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Зако-
ном.

3. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергети-
ки та комунальних послуг привести свої нормативно-правові акти у відповідність із 
цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ 
23 березня 2017 року 
№ 1972-VIII

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо поліпшення умов 
ведення будівельної діяльності

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради України, 2013 

р., № 34-35, ст. 458):
1) у пункті 17 частини другої статті 17 слова «надає на запити замовників вихід-

ні дані та вимоги, необхідні для розроблення та проектування цих заходів» замінити 
словами «виконує функції з нормування у будівництві щодо заходів цивільного за-
хисту при проектуванні та будівництві»;

2) частину шосту статті 34 викласти в такій редакції:
«6. Заходи цивільного захисту об’єктів будівництва визначаються у проектній до-

кументації відповідно до будівельних норм».
2. Частину шосту статті 17 Закону України «Про архітектурну діяльність» (Відо-

мості Верховної Ради України, 1999 р., № 31, ст. 246; 2011 р., № 34, ст. 343) виклас-
ти в такій редакції:

«До професійної атестації допускаються громадяни, які здобули вищу освіту за 
освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра за напрямом 
професійної атестації відповідно до кваліфікаційних вимог та мають стаж роботи за 
фахом не менш як три роки».

3. У Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верхо-
вної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343):

1) частину першу статті 30 викласти в такій редакції:
«1. Технічні умови — це комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення 

об’єкта будівництва, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам щодо 
водопостачання (з урахуванням потреб забезпечення пожежогасіння), тепло-, елек-
тро- і газопостачання, водовідведення, зовнішнього освітлення, відведення зливо-
вих вод та телекомунікації»;

2) частину дев’яту статті 39 доповнити абзацом третім такого змісту:
«Державну статистичну звітність щодо прийняття в експлуатацію закінчених бу-

дівництвом об’єктів подають органи державного архітектурно-будівельного контр-
олю за формою та у строки, передбачені звітно-статистичною документацією, за-
твердженою центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політи-
ку у сфері статистики».

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим За-

коном:
прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними ор-

ганами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Зако-
ном.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ 
13 квітня 2017 року 
№ 2020-VIII
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво досудо-
вим розслідуванням у кримінальних провадженнях № 42016010000000252 за підозрою Клюєвої 
І. Д., № 42016010000000283 за підозрою Пальчука В. В., № 42016010000000269 за підозрою Єго-
рова С. В., № 4201601000000286 за підозрою Степанова В. С., № 4201601000000223 за підозрою 
Коноваленко Г. І. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

В межах вищезазначених кримінальних проваджень стосовно вказаних осіб зібрано достатньо 
доказів для зміни раніше повідомленої підозри, у зв’язку із викладеним на виконання положень 
ст. 297 – 5 КПК України пропоную наступним підозрюваним: Клюєвій І. Д., Пальчуку В. В., Єгорову 
С. В., Степанову В. С. та Коноваленко Г. І.  прибути разом із своїми захисниками до прокуратури 
Автономної Республіки Крим (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) у період з 29.05.2017 по 
30.05.2017 (з 09:00 до 18:00) для проведення вказаної процесуальної дії, а саме: 

до прокурорів відділу Блудова С. М. Джегеріс Д. В., Ковальчак В. В:
- Клюєва Ірина Дмитрівна, 13.08.1966 р.н.; 
- Пальчук Валерій Васильович, 24.04.1958 р.н.;
- Степанов Валерій Степанович, 17.06.1953 р.н.
- Єгоров Сергій Вікторович, 16.05.1957 р.н
- Коноваленко Галина Іванівна, 06.12.1957 р.н.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслі-
дування докази достатніми для складання обвинувальних актів прокурор або слідчий за його до-
рученням зобов’язаний повідомити підозрюваному, його захиснику про завершення досудового 
розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного повідомляємо, що у вказаних кримінальних провадженнях зібра-
ні усі необхідні докази для складання обвинувальних актів.

У зв’язку з цим, інформуємо, що зазначені вище підозрювані можуть ознайомитись з матеріа-
лами вказаних кримінальних проваджень з можливістю здійснення копіювання та інше відповід-
но до вимог ч. ч. 2, 3 ст. 290 КПК України.

Ураховуючи строки досудового розслідування та положення ст. 28 КПК України, обсяг мате-
ріалів кримінального провадження (4 томи кожне), пропонуємо зазначеним вище підозрюваним 
прибути разом із своїми захисниками до прокуратури Автономної Республіки Крим (м. Київ, вул. 
Ділова, 24, перший поверх) у період з 29.05.2017 по 30.05.2017 включно (з 09:00 до 18:00) для 
проведення процесуальних дій, у тому числі ознайомлення з матеріалами кримінальних прова-
джень в порядку ст. 290 КПК України, а саме: 

до прокурорів відділу Блудова С. М. Джегеріс Д. В., Ковальчак В. В:
- Клюєва Ірина Дмитрівна, 13.08.1966 р.н.; 
- Пальчук Валерій Васильович, 24.04.1958 р.н.;
- Степанов Валерій Степанович, 17.06.1953 р.н.
- Єгоров Сергій Вікторович, 16.05.1957 р.н
- Коноваленко Галина Іванівна, 06.12.1957 р.н.

Разом з цим, пропоную вам в цей же строк відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК України надати проку-
рорам по вказаним кримінальним провадженням доступ та можливість скопіювати або відобра-
зити відповідним чином будь-які речові докази, документи або копії з них, які ви маєте намір ви-
користовувати як докази в суді.  

Відповідно до ч. 9 ст. 290 КПК України сторони кримінального провадження зобов’язані пись-
мово підтвердити протилежній стороні — прокурору факт надання їм доступу до матеріалів із за-
значенням найменування таких матеріалів.

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

02.06.2017 о 13:00 до Андрейко Віталій Іванович (останнє відоме 
місце реєстрації: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Дека-
бристів, буд. 28) справа № 537/1341/17, суддя Сьоря С. I.

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

Татарбунарський районний суд Одеської обл. (адреса суду: 68100, 
Одеська обл., м. Татарбунари, вул. Горького, 2) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, 
у судове засідання, яке відбудеться  31.05.2017 о 09:30 до Ісаєв Ва-
силь Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 68142, Одесь-
ка обл., Татарбунарський р-н, с. Приморське) справа № 515/84/17,  
суддя Семенюк Л. А.

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

Кролевецький районний суд Сумської обл. (адреса суду: 41300, 
Сумська обл., м. Кролевець, вул. Франка, 13) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судо-
ве засідання, яке відбудеться 14.06.2017 о 15:00 до Богданова Юлія 
Олександрівна (останнє відоме місце реєстрації: 41301, Сумська обл., 
м. Кролевець, вул. 8-го Березня, буд. 34, гурт.) справа № 579/515/17, 
суддя Моргун О. В.

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

Теофіпольський районний суд Хмельницької обл. (адреса суду: 
30600, Хмельницька обл., смт Теофіполь, вул. Леніна, 44) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення забор-
гованості, у судове засідання, яке відбудеться:

01.06.2017 о 08:30 до Лейві Володимир Леонідович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 30600, Хмельницька обл., м. Теофіполь, вул. 
Юності, буд. 6, кв. 17) справа № 685/346/17, суддя Самойлович А. П.

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

Ленінський районний суд м.Запоріжжя (адреса суду: 69006, Запо-
різька обл., м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 1/2) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення 
заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

06.06.2017 о 09:30 до Кизима Андрій Михайлович (останнє відоме 
місце реєстрації: 69000, Запорізька обл., м. Запоріжжя, пров. Перлин-
ний, буд. 13) справа № 334/2213/17, суддя Баруліна Т. Є.

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

Тарутинський районний суд Одеської обл. (адреса суду: 68500, 
Одеська обл., смт Тарутине, Красная, 235) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання, яке відбудеться  12.06.2017 о 14:30 до Узун-Курто-
гло Ігор Іванович (останнє відоме місце реєстрації: 68500, Одеська 
обл., смт Тарутине, вул. К. Панасенко, буд. 26) справа № 514/229/17,  
суддя Тончева Н. М.

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

Кобеляцький районний суд Полтавської обл. (адреса суду: 39200, Пол-
тавська обл., м. Кобеляки, вул. Шевченка, 16/25) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості у судове за-
сідання, яке відбудеться:

12.06.2017 о 09:00 до Мироненко Сергій Сергійович (останнє відоме 
місце реєстрації: 39262, Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Світлогір-
ське, вул. Пирогова, буд. 12) справа № 532/234/17, суддя Тесленко Т. В.

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

Олександрівський районний суд Донецької обл. (адреса суду: 84000, 
Донецька обл., смт Олександрівка, вул. Шкільна, 1) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання, яке відбудеться 29.05.2017 о 14:20 до Хіжняк Сергій Вікто-
рович (останнє відоме місце реєстрації: 84000, Донецька обл., смт Олек-
сандрівка, вул. Донецька, буд. 14, кв. 14) справа № 240/282/17, суддя  
Шинкаренко А. І.

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

Повістка про виклик обвинувачених
Головуючий по справі суддя Селидівського місь-

кого суду Донецької області Черков В. Г. здійснює 
виклик до суду, який розташовано за адресою: м. 
Селидове, вул. Пушкіна, 4 (тел.: 06237-7-22-41) об-
винуваченого: Горбунова Ігоря Вікторовича, останнє 
відоме місце проживання якого: м. Донецьк, вул. Ку-
пріна, 1/216, який обвинувачується у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, для 
участі у спеціальному судовому засіданні по кримі-
нальному провадженню № 42015050000000359 від 
21.07.2015 p., яке відбудеться 02.06.2017 року о 10 
годині 00 хвилин.

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

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

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

Києво-Святошинський районний суд Київської 
області викликає обвинуваченого Дьяченка Генна-
дія Володимировича, 06.06.1967 р.н., уродженця  
с. Гвардійське Сімферопольського району АР Крим, 
зареєстрований за адресою: АР Крим, м. Сімферо-
поль, вул. Кримських партизанів, 5, кв. 97, остан-
нє відоме фактичне місце проживання за адресою:  
м. Київ, вул. Борщагівська, 99, кв. 97, у підготов-
че судове засідання в кримінальному провадженні  
№ 369/3820/17 за обвинуваченням Радика Івана 
Львовича, у вчиненні злочинів передбачених ч. 5  
ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України та Дьяченка Геннадія 
Володимировича, у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 5 ст. 191 КК України, яке призначено на 14 го-
дину 2 червня 2017 року в приміщенні Києво-Свято-
шинського районного суду Київської області за адре-
сою: 03170, м. Київ, вул. Мельниченка, 1.

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

У разі неявки обвинуваченого Дьяченка Г.В. до су-
ду, оголошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

Суддя Ю. С. Бурбела

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

08.06.2017 о 09:20 до Клюка Анжела Олександрів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 84101, Донецька 
обл., м. Слов’янськ, вул. Солдатська, буд. 37) справа 
№ 243/2404/17, суддя Кузнецов Р. В.

08.06.2017 о 09:10 до Єгоров Віталій Олексан-
дрович (останнє відоме місце реєстрації: 85763, До-
нецька обл., Слов’янський р-н, смт Черкаське, вул.  
1 Травня, буд. 34) справа № 243/2417/17, суддя  
Кузнецов Р. В.

08.06.2017 о 09:30 до Лягов Валерій Анатолійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 84101, Донецька 
обл., м. Слов’янськ, вул. Короленка, буд. 8) справа  
№ 243/2401/17, суддя Кузнецов Р. 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.

Великобагачанський районний суд Полтавської обл. 
(адреса суду: 38300, Полтавська обл., смт Велика Багачка, 
вул. Шевченка, 69) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться     02.06.2017 о 08:30 до Костів Ма-
рія Богданівна (останнє відоме місце реєстрації: 38352, Пол-
тавська обл., Великобагачанський р-н, с. Попове, вул. Ново-
селиця, буд. 2а) справа № 525/64/17, суддя Хоролець В. В.

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

Монастирищенський районний суд Черкаської обл. (адре-
са суду: 19100, Черкаська обл., м. Монастирище, вул. Лені-
на, 98) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться 02.06.2017 о 08:15 до Матічук Віталій Петрович 
(останнє відоме місце реєстрації: 19132, Черкаська обл., Мо-
настирищенський р-н, с.Шабастівка, вул. Щорса, буд. 27) 
справа № 702/320/17, суддя Мазай Н. 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.

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької 
області знаходиться цивільна справа № 2/243/2563/2017 за позо-
вом Зезеки Володимира Олександровича до Зезеки Валерія Во-
лодимировича, Зезеки Наталії Юріївни, яка діє у власних інтере-
сах та в інтересах неповнолітнього Зезеки Владислава Валерійо-
вича, про визнання осіб такими, що втратили право користуван-
ня житловим приміщенням.

Розгляд справи по суті відбудеться 02.06.2017 року о 08.15 
год. у приміщенні Слов’янського міськрайонного суду Донецької 
області за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2 (II поверх).

Явка відповідачів: Зезеки Валерія Володимировича, 13.07.1981 
р.н., адреса реєстрації – Донецька область, м. Слов’янськ, вул. 
Голубовська, 117; Зезеки Наталії Юріївни, 11.07.1982 р.н., адреса 
реєстрації – Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Голубовська, 
117 – обов’язкова. У разі неявки відповідачів справу буде розгля-
нуто без їхньої участі.

Відповідачам пропонується подати свої заперечення проти 
позову та докази.

При собі мати документ, що посвідчує особу.
Суддя І. М. Мінаєв

Печерський районний суд м. Києва викликає в судове 
засідання відповідачку Родну Наталю Петрівну, яка про-
живає за адресою: АР Крим, с. Долинне, вул. Леніна, буд. 
22, кв. 10, по цивільній справі №757/16444/17-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «УКРГАЗП-
РОМБАНК» до Родна Наталі Петрівни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, яке відкладено на 
1 червня 2017 року о 14.00 год. і відбудеться за адресою: 
м. Київ, вул. Хрещатик, 42а, каб. 14, суддя Остапчук Т. В.

Пропонуємо подати всі раніше неподані докази.
Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки. 

Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без 
поважних причин або неповідомлення суд про причини 
неявки, справу буде розглянуто у вашу відсутність на під-
ставі наявних у ній доказів. Додатково роз’яснюємо, що 
відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України, з опублікуванням 
оголошення про виклик, відповідачка вважається пові-
домленою про час та місце розгляду справи.

Нетішинський міський суд Хмельницької області 
(адреса суду: Хмельницька область, м. Нетішин, пр-т 
Незалежності, 12) викликає відповідача: Публічне ак-
ціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» за 
позовом Старовойта Володимира Миколайовича до 
Публічного акціонерного товариства «Райффайзен 
Банк Аваль», Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Торгово-сервісний центр — Універсалсервіс» 
про припинення договорів поруки та кредитного до-
говору, у судове засідання, яке відбудеться 26 черв-
ня 2017 року о 09 годині 00 хвилин.

З опублікуванням оголошення, відповідач вважа-
ється повідомленим про розгляд справи. У випадку 
неявки відповідача в судове засідання, справа буде 
розглянута на підставі наявних у ній доказів на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Б. І. Базарник

Старобільський районний суд Луганської облас-
ті викликає відповідача по цивільній справі за про-
вадж. 2/431/690/17: Ребриківську сільську раду Ан-
трацитівського району Луганської області, яка роз-
ташована за адресою: Луганська область, Антраци-
тівський район, с. Ребрикове, вул. Радянська, буд. 
10а, у судове засідання по цивільній справі за позо-
вом Бондаренко Олени Олександрівни до Ребриків-
ської сільської ради Антрацитівського району Луган-
ської області про визнання права власності на спад-
кове майно.

Судове засідання відбудеться 31 травня 2017 ро-
ку о 09 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 
38«а», судова зала №4.

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

Суддя В. О. Озеров

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 
буд. 2) розглядає цивільну справу № 2/243/2372/2017 
за позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» 
до Хлюстової Галини Сергіївни про стягнення забор-
гованості. Відповідачка Хлюстова Галина Сергіїв-
на, останнє відоме місце мешкання якої: м. Горлів-
ка. смт Пантелеймонівка, вул. Виноградна, будинок 
6, квартира 31, викликається до суду на 13 червня 
2017 року об 11 годині 50 хвилин, для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідачка повинна повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута за її відсутністю.

Суддя М. О. Гусинський

Новопсковський районний суд Луганської обл. (адре-
са суду: 92300, Луганська обл., смт Новопсков, вул.Леніна, 
28) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

01.06.2017 о 08:15 до Сараєв Віктор Олександрович 
(останнє відоме місце реєстрації: 94500, Луганська обл.,  
м. Хрустальний, вул. Уральська, буд. 7) справа № 420/463/17, 
суддя Стеценко О. С.

01.06.2017 о 08:00 до Малеванець Галина Володимирів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 62500, Луганська обл., 
м. Красний Луч, вул. Проїздна, буд. 1) справа № 420/424/17, 
суддя Стеценко О. С.

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

Добропільський міськрайонний суд Донецької обл. 
(адреса суду: 85004, Донецька обл., м. Добропілля, вул. 
Радянська, 39) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове 
засідання, яке відбудеться:

31.05.2017 о 12:00 до Сичевський Сергій Володими-
рович (останнє відоме місце реєстрації: 85012, Донецька 
обл., Добропільський р-н, с. Копані, вул. Лугова, буд. 2) 
справа № 227/380/17, суддя Мацишин Л. С.

31.05.2017 о 09:15 до Демидець Яна Євгенівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 85000, Донецька обл., Добро-
пільський р-н, с. Новоукраїнка, пров. Урожайна, буд. 3) 
справа № 227/1043/17, суддя Кошля А. О.

31.05.2017 о 12:00 до Макогон Кирило Олегович 
(останнє відоме місце реєстрації: 85000, Донецька обл., 
м. Добропілля, пр. Шевченка, буд.18, кв. 32) справа  
№ 227/642/17, суддя Мацишин Л. С.

31.05.2017 о 09:00 до Загорулько Наталя Сергіївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 85062, Донецька обл., 
Добропільський р-н, с. Красноярське, вул. Чернігівська, 
буд. 9) справа № 227/824/17, суддя Мацишин Л. С.

02.06.2017 о 09:20 до Нестеренко Зінаїда Володими-
рівна (останнє відоме місце реєстрації: 85020, Донецька 
обл., Добропільський р-н, смт Святогорівка, вул. Радян-
ська, буд. 266) справа № 227/1044/17, суддя Притуляк С. А.

02.06.2017 о 09:20 до Рибальський Владислав Олего-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 86700, Донецька 
обл., м. Харцизьк, вул. Радянська, буд. 6, кв. 133) справа 
№ 227/379/17, суддя Притуляк С. А.

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

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

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

Втрачений Судновий білет 
для прогулянкових суден, виданий на судно «ОА 1471 К», 

власник Смірнов Валерій Юхимович, 
вважати недійсним.

Лисичанський міський суд повідомляє Тягнія Дмитра Олександрови-
ча, що 17.03.2017 року ухвалено заочне рішення по справі у.н. 415/850/17, 
н.п. 2/415/649/17 за позовом Тягній Наталії Володимирівни до Тягнія Дмитра 
Олександровича про розірвання шлюбу. Позов задоволено.

Суддя Н. В. Коваленко

Розшукуються Куценко Юрій Михайлович та Куценко Володимир Михай-
лович, які є спадкоємцями по заповіту померлого 03.01.2016р. Шмарнєва 
Івана Васильовича. Прохання звертатися до приватного нотаріуса Київського 
нотаріального округу Галущенко Наталії Миколаївни.

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає як відповіда-
чку Ішкову Олену Василівну, 31.05.1972 року народження, проживає за 
адресою: вул. Дружби, 61/31, м. Амвросїівка, Донецька область, у су-
дове засідання по цивільній справі №323/1253/17 (2/323/485/17) за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк 
України» в особі філії – Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» 
до Ішкової Олени Василівни про стягнення заборгованості за кредитом 
під головуванням судді Плечищевої О. В., кабінет №12.

Вам необхідно з’явитись у судове засідання 24 липня 2017 року о 
09.10 годині в приміщення суду за адресою: Запорізька область, м. Орі-
хів, вул. Травнева, 23.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачка вважається 
повідомленою про час та місце розгляду справи та у випадку неявки до 
суду, справу може бути розглянуто за її відсутності на підставі наявних 
у ній даних чи доказів (постановляє заочне рішення) на підставі ст. 169 
ЦПК України.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк, вул. Друж-
би, 4) розглядає три цивільні справи, призначені до розгляду на 01.06.2017 ро-
ку за позовами Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк 
України» до Перун Юлії Олексіївни, Горгуль Ольги Вікторівни, Банах Євгена Рос-
тиславовича, Медведєвої Катерини Олексіївни, Шикула Ганни Василівни про 
стягнення заборгованості.

Відповідачі по справі: Перун Юлія Олексіївна (зареєстрована за адресою: 
83119, м. Донецьк, вул. Щетиніна, 32/58), Горгуль Ольга Вікторівна (зареєстро-
вана за адресою: 83085, м. Донецьк, вул. Светлого Путі, 7), Банах Євген Рос-
тиславович (зареєстрований за адресою: 83085, м. Донецьк, вул. Незалежності, 
36/59), викликаються на 1 червня 2017 року о 09.00 год. до суду, каб. № 7, для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачка по справі: Медведєва Катерина Олексіївна (зареєстрована за 
адресою: 83031, м. Донецьк, вул. Волгіна, 13), викликається на 1 червня 2017 
року о 09.00 год. до суду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачка по справі: Шикула Ганна Василівна (зареєстрована за адресою: 
83074, м. Донецьк, вул. Звєрькова, 55/4), викликається на 1 червня 2017 року о 
09.00 год. до суду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя В.В. Андреєв

Старобільський районний суд Луганської області викликає в судові 
засідання з розгляду цивільних справ, як відповідачів за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» 
про стягнення заборгованості у судові засідання, які відбудуться:

01.06.2017р. о 08.30 год. – Антощенко Оксану Володимирівну, яка 
мешкає за адресою: Луганська область, м. Антрацит, вул. Петровсько-
го, буд. 19, кв. 51; Жарких Любов Іванівну, яка мешкає за адресою: Лу-
ганська область, м. Антрацит, вул. Молодогвардійська, буд. 1, кв. 32; 
Жарких Володимира Дмитровича, який мешкає за адресою: Луганська 
область, м. Антрацит, вул. Ушинського, буд. 3, як відповідачів по спра-
ві № 2/431/226/17;

01.06.2017р. о 09.00 год. – Барбунова Володимира Васильови-
ча, який мешкає за адресою: Луганська область, Антрацитівський ра-
йон, с. Н. Нагольчик, вул. Ювілейна, буд. 24; Рябцева Юрія Іванови-
ча, який мешкає за адресою: Луганська область, Антрацитівський ра-
йон, с. Кріпенське, вул. Пушкіна, буд. 7, кв. 1, як відповідачів по справі  
№ 2/431/240/17.

Розгляд справ відбудеться в приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38.

У разі неявки на вказані судові засідання, суд розглядатиме справи 
без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В.О. Озеров
Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська (адреса суду: 49072, 

Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул. Новоселівська, 9) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ Акцентбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

 14.06.2017 о 10:00 до Клокова Світлана Миколаївна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 49026, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Калинова, буд. 51, кв. 41) 
справа № 199/8039/16-ц, суддя Якименко Л. Г.

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

Богунський районний суд м. Житомира (м. Житомир, м-н Соборний, 
1) викликає як відповідачку Калгашкіну Наталію Андріївну в судове за-
сідання, яке відбудеться 26.07.2017 року об 11 год. 00 хв. у каб. 2-Б-2 
за позовом Парфьонової Олени Валеріївни до Калгашкіної Наталії Ан-
дріївни, третя особа: Калгашкін Олег Миколайович, Приватний нотарі-
ус Гаркуша Ольга Леонідівна, про розірвання договору позики та стяг-
нення боргу.

Суддя Н.Ф. Слюсарчук

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє, що 
30 березня 2017 року розглянуто цивільну справу № 409/1848/16-ц за 
позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії –Луган-
ського обласного управління AT «Ощадбанк» до Пучкова Володимира 
Сергійовича, Пучкова Сергія Володимировича та Пучкової Любові Бори-
сівни про стягнення заборгованості та винесено заочне рішення про за-
доволення позову в повному обсязі.

Суддя Третяк О.Г.
Оболонський районний суд м. Києва викликає як відповідача Дружи-

ніна Євгена Олександровича по цивільній справі № 2/756/3636/17 за по-
зовом Груєнко Марини Володимирівни до Дружиніна Євгена Олексан-
дровича, третя особа: Служба у справах дітей Святошинської районної 
у м. Києві державної адміністрації, про позбавлення батьківських прав, 
розгляд якої призначено на 14.06.2017 о 12.00 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. №18.
У разі неявки, справу буде розглянуто у відсутності відповідача.

Суддя К. А. Васалатій

Київський районний суд м. Одеси викликає Молчановського Михай-
ла Володимировича як відповідача по справі № 520/3838/17 за позовом 
Пиляєва Станіслава Сергійовича до Молчановського Михайла Володи-
мировича про визнання особи такою, що втратила право користування 
жилим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 02.06.2017 р. о 14 годині 00 хвилин у 
судді Луняченка В. О. в приміщенні Київського районного суду м. Одеси 
за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, каб. 222.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як відпо-
відача Ляскевича Дмитра Сергійовича (прож.: м. Сєвєродонецьк Луган-
ської області, вул. Енергетиків, 30/28) у судове засідання з розгляду ци-
вільної справи за позовом Ляскевича Дмитра Сергійовича до Ляскеви-
ча Андрія Дмитровича про визнання особи такою, що втратила право 
користування жилим приміщенням, яке відбудеться 07.06.2017 року о 
15 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська область,  
м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19.

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

Суддя І. О. Юзефович
Бершадський районний суд Вінницької області викликає в судове 

засідання боржника Лаппа Романа Євгенійовича по цивільній справі  
№ 126/863/17 за заявою Лаппа Олени Леонідівни про скасування су-
дового наказу. Розгляд справи відбудеться в приміщенні Бершадсько-
го районного суду Вінницької області (вул. Шевченка, 4, м. Бершадь Ві-
нницької обл.) о 10 годині 9 червня 2017 року.

У разі неявки сторони, справа буде розглянута за відсутності борж-
ника на підставі наявних у ній доказів. З опублікуванням оголошення, 
боржник Лаппа Роман Євгенійович вважається повідомленим про час 
та місце розгляду справи в суді.

Суддя В. І. Гуцол

Відповідачка: Борзенко Жанна Семенівна, яка зареєстрована за адре-
сою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. А.Куїнджі, буд. 154, кв. 62, 
викликається для участі у розгляді справи за позовом Борзенка Олек-
сандра Олександровича до Борзенко Жанни Семенівни про розірван-
ня шлюбу, на 8 червня 2017 року об 11.00 годині в приміщенні суду за 
адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.

У випадку неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про при-
чини неявки, інакше справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Васильченко О. Г.

В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду Дністрян О. М. 
знаходиться цивільна справа за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Державний ощадний банк України» в особі філії – Доне-
цьке обласне управління AT «Ощадбанк» про стягнення заборгованості: 
№310/1210/17 до Рештаненко Олени Олександрівни.

Розгляд справи призначено на 6 червня 2017 року о 09 год. 10 хв. у 
приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька 
область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 410.

Суд викликає як відповідачку Рештаненко Олену Олександрівну.
У разі неявки відповідачки, справа буде розглянута за наявними в 

ній матеріалами.
Тернівським міським судом Дніпропетровської області 11 травня 2017 року 

ухвалено зачне рішення у цивільній справі за уточненою позовною заявою Глад-
кої Валентини Миколаївни, Горьової Марії Іванівни до Вертелецької Людмили Ми-
колаївни, Вертелецької Юлії Дмитрівни про позбавлення права користування жит-
ловим приміщенням, яким уточнений позов задоволено та позбавлено Вертелець-
ку Людмилу Миколаївну та Вертелецьку Юлію Дмитрівну права користування жит-
ловим приміщенням, а саме: квартирою № 26, що в будинку № 12 по вул. С. Мар-
кова в м. Тернівка Дніпропетровської області.

У разі незгоди з заочним рішенням суду відповідачі мають право звернутися із 
заявою про його перегляд.

Суддя І. С. Солодовник

Новопсковський районний суд Луганської області викликає Борисю-
ка Геннадія Івановича, як відповідача в судове засідання для розгля-
ду цивільної справи за позовом Борисюк Наталії Василівни до Борисю-
ка Геннадія Івановича про розірвання шлюбу, яке відбудеться 1 червня 
2017 року о 08 год. 30 хв. (резервна дата судового засідання – 7 черв-
ня 2017 року о 09 год. 00 хв.) у приміщенні 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

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької області викликає Гюнеш 
Мехмет, 28.05.1972 року народження, остання відома адреса проживання якого: 
Донецька область, м. Маріуполь, вул. Грецька, б. 188, громадянина Республіки Ту-
реччина, як відповідача по цивільній справі за позовом Масло Маріни Валеріїв-
ни до Гюнеш Мехмета, третя особа: Служба у справах дітей Центральної район-
ної адміністрації Маріупольської міської ради, про позбавлення батьківських прав, 
розгляд якої призначено на 01.06.2017р. о 08.30 годині та на 21.06.2017р. о 15.30 
годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, 31, каб. 11.

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

Суддя П. І. Папаценко
Козелецький районний суд Чернігівської області викликає відпові-

дача Джумана Вадима Миколайовича, 01.04.1992 року народження, 
останнє відоме місце проживання: Чернігівська область, Козелецький 
район, с. Часнівці, вул. Лісна, буд. 8, у судове засідання на 10 год. 00 хв. 
08.06.2017 року за адресою: Чернігівська область, смт Козелець, вул. 
Свято-Преображенська, 7, по цивільній справі за позовом Кужеля Ген-
надія Валерійовича до Джумана Вадима Миколайовича про стягнення 
боргу за договором позики.

Суддя Іванюк Т. І.

Марківський районний суд Луганської області повідомляє, що 05.05.2017 р. 
по цивільній справі №417/3705/17 за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Всеукраїнський банк розвитку» до Буряк Ірини Іванівни, Буряка Сер-
гія Григоровича, Буряка Дмитра Сергійовича про стягнення заборгованості 
за кредитним договором було ухвалено заочне рішення, позовні вимоги за-
доволені повністю.

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що заочне рішення може 
бути переглянуто Марківським районним судом Луганської області шляхом 
подання відповідачем заяви про перегляд заочного рішення до цього суду 
протягом десяти днів з дня опублікування цієї заяви.

Суддя Дідоренко А. Е.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Кличнікова Володими-
ра Миколайовича як обвинуваченого на 09 год. 00 хв. 02.06.2017 року в спра-
ві за обвинуваченням Кличнікова Володимира Миколайовича, 24.08.1964 ро-
ку народження, у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Закону України № 1183-VII від 
08.04.2014 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України» ) за адре-
сою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 40.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Бірса О. В.
В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду Дністрян О.М. 

знаходиться цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «Державний ощадний банк України» в особі філії – Донецьке обласне 
управління AT «Ощадбанк» про стягнення заборгованості: №310/1718/17 до 
Скуратова Олександра Віталійовича.

Розгляд справи призначено на 6 червня 2017 року о 09 год. 00 хв. у при-
міщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область,  
м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 410.

Суд викликає як відповідача Скуратова Олександра Віталійовича.
У разі неявки відповідача, справа буде розглянута за наявними в ній ма-

теріалами.

Подільський РВДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві повідомляє Ковален-

ка Валерія Юрійовича 10.09.1971 р.н., що згідно висновку оцінюва-

ча Медведєв С. О. від 03.05.2017 вартість рухомого майна, а саме:  

ТЗ VW POLO, VIN-XW8ZZZ61ZDG008474, 2012 р.в., ДНЗ - ВВ2469СІ 

складає 184 757,00 грн.

Путивльський районний суд Сумської обл. (адреса суду: 41500, Сум-
ська обл., м. Путивль, вул. Кірова, 54) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться    01.06.2017 о 08:30 до Страшенко Олег Миколайо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 41501, Сумська обл., м. Путивль, 
вул. Жовтнева, буд. 7) справа № 584/239/17, суддя Толстой О. О.

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

Коростишівський районний суд Житомирської обл. (адреса суду: 12500, Житомир-
ська обл., м. Коростишів, вул. К. Маркса, 52) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

01.06.2017 о 09:00 до Крючков Андрій Олександрович (останнє відоме місце реє-
страції: 12518, Житомирська обл., Коростишівський р-н, с. Віленька, вул. Леніна, буд. 
14) справа № 280/1341/16-ц, суддя Пасічний Т. З.

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

Козятинський міськрайонний суд Вінницької обл. (адреса суду: 22100, Вінниць-
ка обл., м. Козятин, вул. Грушевського, 64) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться  01.06.2017 о 10:00 до Уманчук Олена Вікторівна (останнє відоме місце 
реєстрації: 22100, Вінницька обл., м. Козятин, вул. Матросова, буд. 126) справа  
№ 133/261/17, суддя Воронюк В. А.

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

Сєвєродонецький міський суд Луганської обл. (адреса суду: 93400, Луганська 
обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 19) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся   01.06.2017 о 10:00 до Коваленко Сергій Валерійович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, буд. 117а, кв. 19) 
справа № 428/3284/17, суддя Баронін Д. Б.

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.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
підозрюваного при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Кравцову Ігорю Євгеновичу, 07.08.1961 року наро-
дження, уродженцю та зареєстрованому за адресою: Донецька об-
ласть,   м. Слов’янськ, вул. Красних командирів, 44, на підставі ст.ст. 
133, 135 та 297-5  КПК України, необхідно з’явитись 06.06.2017 о 10 
год. 00 хв. в кабінет № 314 слідчого відділу Управління СБ України в 
Тернопільській області, до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 
Управління СБ України в Тернопільській області підполковника юсти-
ції Слюсарчука В.В., за адресою: м. Тернопіль, проспект С. Бандери, 
21, для проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні   
№ 22017210000000015 від 10.05.17, за підозрою у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого  ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає як відповідача 
Простякова Дмитра Валерійовича, 17.01.1981 року народження, проживає 
за адресою: вул. Орджонікідзе, 51, м. Амвросіївка, Донецька область, у су-
дове засідання по цивільній справі №323/1255/17 (2/323/487/17) за позовом 
Публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України» в 
особі філії – Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Простякова 
Дмитра Валерійовича про стягнення заборгованості за кредитом під голову-
ванням судді Плечищевої О. В., кабінет №12.

Вам необхідно з’явитись у судове засідання 24 липня 2017 року о 08.40 го-
дині в приміщенні суду за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Трав-
нева, 23.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважається повідо-
мленим про час та місце розгляду справи та у випадку неявки до суду, спра-
ву може бути розглянуто за його відсутності на підставі наявних у ній даних 
чи доказів (постановляє заочне рішення) на підставі ст. 169 ЦПК України.

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає як відповідачку 
Ісиченко Олену Олександрівну, 22.05.1974 року народження, проживає за 
адресою: вул. Волгоградська, 60, м. Амвросіївка, Донецька область, у судо-
ве засідання по цивільній справі №323/1112/17 (2/323/454/17) за позовом 
Публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України» в 
особі філії – Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Ісиченко Оле-
ни Олександрівни про стягнення заборгованості за кредитом під головуван-
ням судді Плечищевої О.В., кабінет №12.

Вам необхідно з’явитись у судове засідання 24 липня 2017 року о 08.15 го-
дині в приміщенні суду за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Трав-
нева, 23.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачка вважається по-
відомленою про час та місце розгляду справи та у випадку неявки до суду, 
справу може бути розглянуто за її відсутності на підставі наявних у ній да-
них чи доказів (постановляє заочне рішення) на підставі ст. 169 ЦПК України.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 28 ТРАВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +7  +12 +20  +25 Черкаська +7  +12 +19  +24
Житомирська +6  +11 +20  +25 Кіровоградська +7  +12 +20  +25
Чернігівська +6  +11 +17  +22 Полтавська +7  +12 +16  +21
Сумська +5  +10 +13  +18 Дніпропетровська +8  +13 +20  +25
Закарпатська +6  +11 +20  +25 Одеська +10  +15 +21  +26
Рівненська +5  +10 +20  +25 Миколаївська +8  +13 +21  +26
Львівська +4  +9 +19  +24 Херсонська +9  +14 +20  +25
Івано-Франківська +4  +9 +18  +23 Запорізька +8  +13 +19  +24
Волинська +5  +10 +20  +25 Харківська +7  +12 +14  +19
Хмельницька +5  +10 +19  +24 Донецька +8  +13 +16  +21
Чернівецька +6  +11 +18  +23 Луганська +7  +12 +16  +21
Тернопільська +5  +10 +19  +24 Крим +9  +14 +21  +26
Вінницька +6  +11 +19  +24 Київ +9  +11 +21  +23

Укргiдрометцентр

На прощу  
до Зарваниці

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

ПАМ’ЯТЬ І БОГОМІЛЛЯ. У Марійському духовному 
центрі в Зарваниці, що на Тернопіллі, впродовж року від-
буваються прощі не лише вірян, різних релігійних згро-
маджень, організацій, а й відомчих, професійних, до при-
кладу, військовослужбовців, журналістів. Уперше впро-
довж трьох днів тривала тут акція пам’яті та молитви 
«Всеукраїнська проща родин Героїв Небесної Сотні». Її 
ініціаторами та організаторами стали громадська органі-
зація, що об’єднала сім’ї Героїв України, загиблих під час 
Революції Гідності, й Тернопільська облдержадміністра-
ція. Майже 150 рідних полеглих Героїв-майданівців взяли 
участь у цьому заході. 

Акцію розпочали з Тернополя. На площі Героїв Євро-
майдану в обласному центрі торішнього жовтня відкри-
ли та освятили величний пам’ятник Небесній Сотні. До 
нього нинішнього травня лягли квіти від матерів, бать-
ків, дітей загиблих майданівців. Відправили панахиду. На 
Тернопільщині народилися чи жили Герої України Олек-
сандр Капінос, Устим Голоднюк, Назарій Войтович, Ва-
силь Мойсей, Ігор Костенко, Тарас Слободян. Вони наві-
чно стали воїнами Небесної Сотні, прикладом героїзму, 
жертовності, патріотизму. Голова облдержадміністрації 
Степан Барна зазначив, що в краї започаткували комп-
лексну програму із вшанування пам’яті полеглих під час 
Революції Гідності, яка передбачає не лише проведення 
спецкурсів чи уроків у школах, а й облаштування окре-
мих виставкових залів у краєзнавчих музеях.

У Зарваниці ще два роки тому глава Української гре-
ко-католицької церкви Блаженніший Святослав (Шевчук) 
освятив каплицю Св. Юрія Побідоносця. Цю споруду на-
звали пантеоном, пам’ятником на честь Героїв Небесної 
Сотні та воїнів, які полягли в зоні проведення бойових дій 
на сході країни. Рідні Героїв Небесної Сотні молилися не 
лише в цій капличці, а й узяли участь у панахиді за за-
гиблими та в недільних ранкових Богослужіннях, у похо-
ді зі свічками. 

За час перебування на Тернопіллі родини Героїв Не-
бесної Сотні ознайомилися також із музеєм Патріарха 
Йосипа Сліпого в селі Заздрість, побували у місті Бучач. 
Відвідали й Збаразький замок, де відкрили та освятили 
бронзові погруддя наймолодших Героїв Небесної Сотні — 
Устима Голоднюка й Назарія Войтовича. 
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Бойовий гопак отримав офіційне визнання
Ганна РОМАШКО 

для «Урядового кур’єра»

СЛАВА НАЦІЇ! Учора  227 
українських парламентаріїв 
у другому читанні та в цілому 
ухвалили закон №5324 «Про 
внесення змін до Закону 

України «Про фізичну куль-
туру і спорт»  (щодо визна-
ння національних видів спор-
ту). За словами профільно-
го міністра  Ігоря Жданова, 
цей нормативно-правовий 
акт, розроблений Міністер-
ством молоді і спорту, покли-

каний сприяти розвитку наці-
ональних видів спорту, яки-
ми прийнято вважати бойо-
вий гопак, спас, рукопашний 
бій та інші. Закон створює 
умови для становлення наці-
ональних федерацій з видів 
спорту.

«Це означає, що тепер во-
ни матимуть змогу отрима-
ти офіційний статус і держав-
ну підтримку. Законом, який, 
я переконаний, підпише Пре-
зидент України, передбаче-
но, що у разі відсутності відпо-
відної міжнародної спортивної 
федерації статус національ-
ної спортивної федерації, що 
сприяє розвитку національних 
видів спорту, надається за рі-
шенням Мінмолодьспорту. Це 
знімає будь-які перешкоди для 
їхнього розвитку та офіційної 
реєстрації», —  наголосив Ігор 
Жданов.

Ще одна мета закону 
№5324 — сприяння відро-
дженню національно-куль-
турних традицій та патріо-
тичному вихованню, популя-
ризації серед українців здо-
рового способу життя і фі-
зичної культури, розвитку 
національних видів спор-
ту. Як зауважив Ігор Жда-
нов, існує міжнародна прак-
тика визнання національних 
видів спорту. Приміром,  у 
1994 році Канада ухвалила 
закон, яким визнала націо-
нальними видами спорту хо-
кей з шайбою та лакрос.

РОДОМ З ДИТИНСТВА. Легенда каже: « І були три брати: один на ймення Кий, 
а другий — Щек, а третій — Хорив, і сестра їхня — Либідь». Це згодом Кий сів на 
горі, де нині узвіз Боричів, а Щек сидів на горі, яка нині зветься Щекавицею, а Хо-
рив — на третій горі, через що і прозвана  вона Хоревицею, а до того князі полян-
ські були звичайними дітьми… Так вирішив київський скульптор Володимир Жу-
равель.  Тож на відміну від монументів у Наводницькому парку і на Майдані Не-
залежності, де засновники  української столиці постають дорослими людьми, зо-
бразив Кия, Щека, Хорива і Либідь малюками, які граються корабликами на карті 
міста, на якій позначено місця, що цікавлять туристів: пам’ятники, церкви, парки. 

Скульптуру встановили незадовго до пісенного конкурсу Євробачення на від-
реставрованій Поштовій площі поблизу Річкового вокзалу. І за кілька тижнів во-
на стала одним з найбажаніших місць для відвідин — охочі  потриматися за брон-
зовий пальчик маленького Кия відполірували його до блиску. Скульптура Воло-
димира Журавля започатковує нову традицію. Якщо до монумента авторства Во-
лодимира Бородая традиційно приїздять молодята, то біля цього, ймовірно, зага-
дуватимуть про дітей: хто мріє про сина, хай покладе руку на голову когось з ма-
леньких князів, а хто забажає дівчинку — на голову їхньої сестрички.

Цими вихідними золотоверхий Київ святкує 1535 день від часу першої письмо-
вої згадки у 482 році.  День міста проходить під гаслом «Чотири дні танцю, музики 
та квітів» і передбачає проведення 30 різноманітних заходів на загальноміському 
рівні. Ще близько 200 відбудеться в районах міста впродовж тижня.
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Бойовий гопак уже давно вийшов за межі усталених  уявлень про вид спорту чи бойове 
мистецтво
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