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КУрСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МеТАЛИ  встановлені Національним банком України на 31 травня 2017 року
USD 2635.2778 EUR 2944.3959 RUB 4.6628 / AU 332756.53 AG 4551.12 PT 253250.20 PD 205551.67

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«Я об’їду абсолютно всі 

дороги, всі області.  
Я щотижня виїжджаю 

в ту чи іншу область. 
Найближчим часом 

відвідаю і схід,  
і південь».

Кабмін  
оновлюватиме кадри

ПЕРСПЕКТИВА. Меморандум про співробітництво з іні-
ціативою «Професійний уряд» (Professional Government 
Association), що об’єднує українців-випускників найкращих 
світових вишів, підписав Міністр Кабінету Міністрів Олександр 
Саєнко. 

Це особливо актуально на етапі реформування десяти пі-
лотних міністерств, за зразком яких пізніше буде реформова-
но всі інші. Восени на держслужбу буде залучено близько 1000 
фахівців з питань реформ, вимоги до компетенції яких висува-
тимуть на якісно новому рівні, повідомляє департамент інфор-
мації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

«Наша мета амбітна: на держслужбі мають працювати справ-
жні професіонали. Потрібно створити абсолютно новий образ 
державного службовця. Але насамперед перезавантажити сис-
тему державного управління, оновити структури, впровадити 
нові процедури, забезпечити електронне урядування. Україні 
потрібне сучасне ефективне державне управління. А радянська 
спадщина відійде в минуле», — наголосив Олександр Саєнко.

38,047 млрд доларів
становив обсяг прямих іноземних 

інвестицій в економіку України на 1 квітня. 
Це на 2% більше, ніж на початку року 

САНКЦІЇ. Експерти вважають, що українські бухгалтери 
проходили вже чимало випробувань. Впораються і з нинішнім

Чи є альтернатива 
програмному 
забезпеченню «1С»?

Прем’єр-міністр про особисту участь у контролі 
будівництва й  ремонту автошляхів  
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Потенціал України не розкрито навіть на 10%
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр щомісяця питатиме в міністрів про те,  
як виконуються умови Угоди про асоціацію з ЄС. Зволікання дорівнюватиме покаранню

Катерина МАЦЕГОРА,  
«Урядовий кур’єр»

Угода про асоціацію між Украї-
ною та Європейським Союзом 

— лише початок великого шля-
ху перетворень усередині краї-
ни, щоб у підсумку вона ефектив-

но інтегрувалася у велику успіш-
ну європейську родину. Такими 
словами Прем’єр-міністр Володи-
мир Гройсман відреагував на рі-
шення Сенату Нідерландів про-
голосувати за ратифікацію доле-
носного для України документа. 
На його думку, всі зміни, передба-

чені угодою, Україні потрібні. Са-
ме тому уряд фокусується на ви-
конанні її норм. На міністрів чекає 
копітка робота. Саме від якості ви-
конання завдань і втілення в жит-
тя можливостей європейських 
програм підтримки залежатиме 
успішне завтра українців.

«Європейська інтеграція і Єв-
ропейський Союз — передов-
сім стандарти: сильна економіка, 
сильна судова система, демокра-
тичний устрій, справедлива со-
ціальна політика, якісна інфра-
структура, освіта, доступ до якіс-
ної медицини», — наголосив Во-

лодимир Гройсман, додавши, що 
запровадження безвізового ре-
жиму руйнує мур між Украї-
ною та ЄС. У середньостроковій 
перспективі він прогнозує нашій 
державі повноцінне член-
ство у цій міжнародній ор-
ганізації.
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ДоКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про внесення змін до Національної 
таблиці розподілу смуг радіочастот 
України та Плану використання 
радіочастотного ресурсу України»

На Одещині вагові комплекси 
готові встановлювати навіть 
власним коштом, щоб 
захистити від руйнування 
щойно відремонтовані шляхи  

ДоРоЖНЯ ВАРТА  
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua12 

документи

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

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

Шевченківський районний суд м.Чернівці (адреса 
суду: 58000, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Ка-
федральна, 4) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться:

02.06.2017 о 09:30 до Коваль Анна Анатоліївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 58005, Чернівець-
ка обл., м. Чернівці, вул. Стасюка, буд. 2, гурт.) спра-
ва № 727/834/17, суддя Семенко О. В.

08.06.2017 о 09:30 до Сенюк Едуард Миколайович 
(останнє відоме місце реєстрації: 58025, Чернівецька 
обл., м. Чернівці, пр-кт Незалежності буд. 88а, кв. 7) 
справа № 727/1961/17, суддя Чебан В. М.

14.06.2017 о 09:00 до Чікал Василь Миколайович 
(останнє відоме місце реєстрації: 58001, Чернівецька 
обл., м. Чернівці, вул. В. Шкіля, буд. 15, кв. 2) справа 
№ 727/1830/17, суддя Чебан В. 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.

Хмільницький міськрайонний суд Вінницької обл. 
(адреса суду: 22000, Вінницька обл., м. Хмільник, 
вул. Столярчука, 4) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованос-
ті, у судове засідання, яке відбудеться:

02.06.2017 о 14:30 до Марченко Руслан Васильо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 22032, Вінниць-
ка обл., Хмільницький р-н, с. Уланів, вул. Миру, буд. 
8) справа № 149/1063/17, суддя Войнаревич М. Г.

12.06.2017 о 10:00 до Соловйов Ігор Петрович 
(останнє відоме місце реєстрації: 22013, Вінниць-
ка обл., Хмільницький р-н, с.Торчин, вул. Шевчен-
ка, буд. 8) справа № 149/1058/17, суддя Робак М. В.

12.06.2017 о 09:30 до Чумаченко Сергій Іванович 
(останнє відоме місце реєстрації: 22003, Вінницька 
обл., м. Хмільник, вул. Привокзальна, буд.23, кв. 4) 
справа № 149/1065/17, суддя Робак М. 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.

Бориспільський міськрайонний суд Київської обл. 
(адреса суду: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. 
Київський шлях, 72) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгова-
ності, у судове засідання, яке відбудеться:

21.06.2017 о 08:30 до Плясов Володимир Микола-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 08300, Ки-
ївська обл., м. Бориспіль, вул. Нижній Вал буд. 1,  
кв. 20) справа № 359/9622/16-ц, суддя Борець Є. О.

23.06.2017 об 11:00 до Близнюк Віктор Іванович 
(останнє відоме місце реєстрації: 08321, Київська 
обл., Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Яблу-
нева, буд. 7) справа № 359/1754/17, суддя Борець Є. О.

23.06.2017 о 10:00 до Солдатенко Володимир Яко-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 08304, Київська 
обл., м. Бориспіль, вул. Матросова буд. 27) справа  
№ 359/1759/17, суддя Борець Є. О.

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.

У провадженні Дергачівського районного суду  
Харківської області знаходиться цивільна справа  
№ 619/1139/17 за позовом Афоніної Любові Петрівни до 
Кульшаня Олексія Петровича про визнання особи такою, 
яка втратила право користування житловим приміщен-
ням.

Кульшань Олексій Петрович, останнє відоме місце 
реєстрації якого: смт. Вільшани Дергачівського району 
Харківської області, вул. Козакевич, 51А, викликається 
як відповідач на судове засідання на 15 червня 2017 ро-
ку о 10.00 в каб. № 4 у приміщенні Дергачівського ра-
йонного суду Харківської області під головуванням судді  
І. М. Нечипоренко (м. Дергачі, вул 1-го Травня, 63).

Володарський районний суд Донецької обл. (адреса су-
ду: 87130, Донецька обл., смт. Володарське, пров. Чапаєва, 
3) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться 12.06.2017 о 10:30 до Резничук Максим Валентино-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 87067, Донецька обл., 
Нікольський р-н, с. Келерівка(Кірове), вул. Садова, буд. 13) 
справа № 222/299/17, суддя Подліпенець Є. 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.

Горін Олексій Вікторович, 02 квітня 1985 року народження, 
місце реєстрації: м. Донецьк, вул. Куйбишева, 15, кв. 23, викли-
кається 12 червня 2017 року об 11.30 до Люботинського місь-
кого суду Харківської області (м. Люботин, вул. Некрасова, 10, 
зала №2) як відповідач по цивільній справі за позовом Горіної  
Ірини Сергіївни до Горіна Олексія Вікторовича про розірвання 
шлюбу.

Відповідно з ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опублікуванням ого-
лошення про виклик відповідач вважається повідомленим про 
час та місце розгляду справи. У разі неявки відповідача до су-
ду справу буде вирішено на підставі наявних у справі доказів.

Суддя І. В. Дем’яненко

Голосiївський районний суд м.Києва (адреса суду: 03680, м. Київ,  
вул. Полковника Потєхіна, 14-а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться  16.06.2017 о 09:15 до Штунь Микола Анатолійович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 01001, м. Київ, вул. Блакитного, буд. 10) справа № 
752/21571/16-ц, суддя Плахотнюк К. Г.

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.

Оголошення щодо продажу активів (майна) ПАТ «ВБР»

Номер лота: Q82517b7159 - Q82517b7165

Короткий опис активів (майна) в лоті:  Інвестиційні монети

Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону)/ електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону:

22.06.2017 р.

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/елек-
тронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота: http://torgi.fg.gov.ua:80/132887 

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» в рамках реалізації «Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки енергоблоків атом-
них електростанцій» за кредитні кошти ЄБРР/Євратом проводить відкриті міжнародні торги на закупівлю товарів і супутніх 
послуг за «Принципами та правилами закупівель товарів, робіт і послуг ЄБРР» (№RFP-13507-109-GOODS-1): 

«Впровадження системи очищення на «ходу» карт бризкальних басейнів технічної води відповідальних споживачів» 
«Запрошення до участі в торгах» опубліковано на сайтах ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» http://energoatom.kiev.ua та ЄБРР 

http://ebrd.com. 
Контактні телефони ГУП КзПБ: +380 (44) 277-79-87, +380 (44) 206-97-97 
Е-mail: pmu@direkcy.atom.gov.ua 

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» в рамках реалізації «Комплексної (зведеної) програми  підвищення безпеки енергоблоків атом-
них електростанцій» за кредитні кошти ЄБРР/Євратом проводить відкриті міжнародні торги на закупівлю товарів і супутніх 
послуг за «Принципами та правилами закупівель товарів, робіт і послуг ЄБРР» (№RFP-15205-120-GOODS-1): 

«Модернізація СВБ (системи важливої для безпеки) із заміною електродвигунів 6 та 0,4 кВ» (лот 1 та лот 2) 
«Запрошення до участі в торгах» опубліковано на сайтах ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» http://energoatom.kiev.ua та ЄБРР 

http://ebrd.com. 
Контактні телефони ГУП КзПБ: +380 (44) 277-79-87, +380 (44) 206-97-97 
Е-mail: pmu@direkcy.atom.gov.ua 

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про заходи, пов’язані із запровадженням 
Європейським Союзом безвізового режиму 

для громадян України
У зв’язку із запровадженням Європейським Союзом безвізового режиму для гро-

мадян України, що свідчить про значний поступ у процесі європейської інтеграції 
України, з метою забезпечення належних умов для ефективного та в повному об-
сязі використання громадянами України можливостей та переваг безвізового режи-
му ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Кабінету Міністрів України:
1) невідкладно разом із обласними, Київською міською державними адміністрація-

ми вжити в установленому порядку заходів щодо:
а) забезпечення належної організації оформлення та видачі документів, що дають 

право громадянину України на виїзд за кордон та містять безконтактний електронний 
носій, а саме:

поліпшити якість надання адміністративних послуг з оформлення та видачі зазна-
чених документів, зокрема збільшити у разі потреби кількість годин прийому, забез-
печити доступність, належні умови у приміщеннях, призначених для прийому грома-
дян, з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, інших маломобільних груп, осіб з ма-
лолітніми дітьми;

забезпечити фінансування оснащення територіальних органів Державної міграцій-
ної служби України, центрів надання адміністративних послуг спеціалізованим техніч-
ним обладнанням, програмним забезпеченням, необхідним для оформлення докумен-
тів, що дають право громадянину України на виїзд за кордон та містять безконтактний 
електронний носій;

опрацювати питання щодо перегляду граничних тарифів за послуги конфіденцій-
ного зв’язку з метою зменшення їх вартості для надання адміністративних послуг, 
пов’язаних з оформленням документів, що дають право громадянину України на виїзд 
за кордон та містять безконтактний електронний носій;

забезпечити належну матеріально-технічну базу для персоналізації документів з ме-
тою збільшення потужностей для оформлення документів, що посвідчують особу і під-
тверджують громадянство України та містять безконтактний електронний носій;

б) розвитку міжнародного транспортного сполучення з державами - членами Євро-
пейського Союзу для збільшення обсягів пасажирських перевезень, здешевлення вар-
тості транспортних послуг, зокрема:

активізувати переговорний процес із державами - членами Європейського Союзу 
щодо лібералізації умов повітряних перевезень, відкриття нових маршрутів міжнарод-
ного транспортного сполучення;

збільшити кількість авіарейсів до аеропортів держав - членів Європейського Сою-
зу, у тому числі із залученням авіаперевізників, що працюють за моделлю «лоу-кост»;

сприяти за участю органів місцевого самоврядування розробленню ефективних ін-
струментів стимулювання авіаперевізників до виконання рейсів з аеропортів, що пере-
бувають у комунальній власності, до аеропортів держав - членів Європейського Союзу, 
у тому числі аеропортів, до яких рейси раніше не здійснювалися;

в) створення зручних умов для перетину державного кордону України, зокрема:
забезпечити реконструкцію та належне облаштування пунктів пропуску через дер-

жавний кордон України для підвищення пропускної спроможності, ритмічності, безпе-
ребійності їх роботи, у тому числі розглянути питання щодо збільшення кількості смуг 
руху для осіб та смуг руху для автомобільних транспортних засобів;

вжити заходів для відкриття нових пунктів пропуску через державний кордон Укра-
їни із суміжними державами - членами Європейського Союзу;

сприяти розвитку інфраструктури поблизу пунктів пропуску через державний кор-
дон України, будівництву, реконструкції, ремонту під’їзних автомобільних шляхів до та-
ких пунктів;

опрацювати питання щодо можливості розмежування смуг руху для автомобільних 
транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України, де здій-
снюється малий прикордонний рух, для скорочення часу проходження прикордонно-
го контролю;

вжити заходів щодо поширення практики здійснення спільного прикордонного 
контролю у пунктах пропуску через державний кордон України з Республікою Польща, 
Словацькою Республікою, Угорщиною та Румунією;

опрацювати з уповноваженими органами держав - членів Європейського Союзу, які 
мають спільний з Україною державний кордон, питання щодо підвищення спромож-
ності пропуску осіб, транспортних засобів, вантажів, які прямують з території України, 
через пункти пропуску таких держав;

г) оптимізації та удосконалення процедур контролю в пунктах пропуску через дер-
жавний кордон України, зокрема, забезпечити:

розвиток та модернізацію підсистем з функціями оброблення інформації про осіб, 
які перетинають державний кордон, та їх паспортних документів із використанням 
електронних носіїв інформації, зокрема з функцією біометричного контролю;

запровадження в пунктах пропуску через державний кордон України апробованих 
у пункті пропуску «Нові Яриловичі» новацій щодо здійснення прикордонного та мит-
ного контролю, обміну даними між інформаційними системами органів, що здійсню-
ють такий контроль;

оснащення міжнародних пунктів пропуску для автомобільного сполучення через 
державний кордон України сучасними технічними системами та засобами митного 
контролю, зокрема, скануючими системами та системами інтелектуального відеоспос-
тереження;

скорочення під час пасажирських перевезень у міжнародному залізничному сполу-
ченні часу стоянки потягів для проведення прикордонного контролю та здійснення в 
подальшому такого контролю під час руху потягів;

проведення попереднього документального контролю товарів, що переміщуються 
через митний кордон України, у пунктах пропуску через державний кордон України 
виключно органами доходів і зборів та залучення ними інших державних органів, що 
здійснюють санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, еко-
логічний контроль, лише у випадках, визначених законом;

гармонізацію митного законодавства України із відповідним законодавством Євро-
пейського Союзу щодо обміну даними про товари, які переміщуються через митний 
кордон;

д) удосконалення діяльності закордонних дипломатичних установ України щодо за-
хисту прав та інтересів громадян України під час їх перебування на території держав - 
членів Європейського Союзу;

2) забезпечити розроблення та внесення в установленому порядку на розгляд Вер-
ховної Ради України законопроекту щодо внесення змін до Закону України «Про Дер-
жавний бюджет України на 2017 рік», в якому передбачити збільшення видатків на ви-
конання заходів, пов’язаних із запровадженням Європейським Союзом безвізового ре-
жиму для громадян України;

3) вжити заходів для невідкладного врегулювання ситуації, що склалася внаслі-
док недодержання вимог митного законодавства при використанні на території Украї-
ни транспортних засобів, які зареєстровані відповідними органами іноземних держав;

4) вжити заходів щодо удосконалення законодавства України, яке регулює питан-
ня тимчасового ввезення транспортних засобів на митну територію України, їх транзиту 
територією України, з урахуванням вимог законодавства Європейського Союзу та між-
народних договорів України;

5) забезпечувати активну інформаційну кампанію про можливості та переваги у 
зв’язку із запровадженням безвізового режиму з державами - членами Європейсько-
го Союзу, про правила перетину державного кордону України, правила перебування в 
державах - членах Європейського Союзу;

6) здійснювати всебічну підтримку ініціатив молоді, представників бізнесу, громад-
ських об’єднань, що сприяють інтеграції України в європейський простір, їх участі у 
програмах та заходах в економічній, освітній, науковій, культурній сферах з метою по-
пуляризації України як європейської держави;

7) вжити додаткових заходів щодо забезпечення охорони громадського порядку, 
громадської безпеки та контролю за дотриманням правил та безпеки дорожнього ру-
ху в прикордонних районах.

2. Міністерству закордонних справ України:
активізувати переговорний процес щодо лібералізації візового режиму України з 

державами, громадяни яких відповідно до законодавства Європейського Союзу пере-
тинають зовнішні кордони держав - членів Європейського Союзу без віз;

запровадити електронний сервіс для інформаційної підтримки громадян України під 
час перебування за кордоном.

3. Запропонувати Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфе-
рі зв’язку та інформатизації, опрацювати в установленому порядку питання щодо 
зменшення плати за послуги міжнародного роумінгу засобами рухомого (мобільно-
го) зв’язку під час перебування громадян України на території держав - членів Євро-
пейського Союзу.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. київ
26 травня 2017 року
№ 146/2017

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про припинення повноважень члена 

наглядової ради публічного акціонерного 
товариства «Державний ощадний банк 

України» Н. Гребеник
Відповідно до статті 7 Закону України «Про банки і банківську діяльність»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 17 березня 2014 року 
№ 310 «Про членів наглядової ради публічного акціонерного товариства «Державний 
ощадний банк України» (зі змінами, внесеними Указом Президента України від 27 січ-
ня 2017 року № 18) припинити повноваження члена наглядової ради публічного акці-
онерного товариства «Державний ощадний банк України» Н.Гребеник.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
30 травня 2017 року
№ 150/2017

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про припинення повноважень  

членів наглядової ради публічного 
акціонерного товариства  

«Державний експортно-імпортний банк 
України» Н. Гребеник  

та Ю. Костробія
Відповідно до статті 7 Закону України «Про банки і банківську діяльність»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 2 квітня 2014 року 

№ 363 «Про членів наглядової ради публічного акціонерного товариства «Держав-
ний експортно-імпортний банк України» (зі змінами, внесеними Указами від 28 квіт-
ня 2014 року № 441, від 26 серпня 2014 року № 689, від 6 липня 2016 року № 294 та 
від 30 серпня 2016 року № 374) припинити повноваження членів наглядової ради пу-
блічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» 
Н.Гребеник, Ю.Костробія.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
30 травня 2017 року
№ 151/2017

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 травня 2017 р. № 353-р 
Київ

Деякі питання посилення безпеки  
зберігання та захисту відомостей 
Державного реєстру речових прав  

на нерухоме майно і системи  
електронних торгів з реалізації 

арештованого майна
З метою поліпшення інвестиційного клімату для розвитку та підтримки іннова-

ційних технологій, посилення безпеки зберігання та захисту відомостей Державно-
го реєстру речових прав на нерухоме майно і системи електронних торгів з реаліза-
ції арештованого майна:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства юстиції і Державного агентства з пи-
тань електронного урядування щодо здійснення заходів, спрямованих на впрова-
дження системи зберігання та захисту даних Blockchain у роботі Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно і системи електронних торгів арештованим майном.

2. Міністерству юстиції за результатами впровадження системи зберігання та за-
хисту даних Blockchain розглянути можливість її застосування в роботі інших єдиних 
та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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оголошення

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

Добровеличківський районний суд Кіровоградської обл. 
(адреса суду: 27000, Кіровоградська обл., смт Добровелич-
ківка, вул. Леніна, 119) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться 07.06.2017 о 09:00 до Дінул Тетя-
ни Олександрівни (останнє відоме місце реєстрації: 27037, 
Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, с. Піщаний 
Брід, вул. Свердлова, буд. 12) справа № 387/377/17, суддя  
Цоток 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.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова по-
відомляє Костильова Костянтина Олексійовича, що 
20 червня 2017 року о 09.00 у приміщенні Орджоні-
кідзевского районного суду м. Харкова (пр. Архітек-
тора Альошина, 7, зала №2) відбудеться судове за-
сідання по цивільній справі за позовом Костильової 
Катерини Володимирівн до  Костильова Костянтина 
Олексійовича про розірвання шлюбу. У разі неявки 
справу буде розглянуто за Вашої відсутності.

Суддя О. А. Саркісян

Любарський районний суд Житомирської обл. (адре-
са суду: 13100, Житомирська обл., смт. Любар, вул. Лені-
на, 36) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться  06.06.2017 о 10:00 до Долбілова Леся Іванівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 13126, Житомирська обл., 
Любарський р-н, с. Великі Деревичі) справа № 282/439/17,  
суддя Вальчук В. В.

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

Апеляційний суд Київської області викликає в су-

дове засідання, на 12 год. 45 хв. 29 червня 2017 ро-

ку Клеменчук Анастасію Сергіївну для участі в розгля-

ді справи за апеляційною скаргою Фурманової Ольги 

Іванівни на рішення Васильківського міськрайонного 

суду Київської області від 12 липня 2016 року у спра-

ві за позовом Михайлової С. О. до Клеменчук А. С. про 

звернення стягнення на предмет іпотеки.

Суддя Коцюрба О. П.

Комсомольський міський суд Полтавської обл. (адреса 
суду: 39800, Полтавська обл., м. Комсомольськ, вул. Гірня-
ків, 17) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться  22.06.2017 о 13:20 до Лотоненко Ольга Олегів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 39800, Полтавська обл., 
Комсомольський р-н, с. Дмитрівка, вул. Шевченка, буд. 19, 
кв. 12) справа № 534/171/17, суддя Куц 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.

Оріхівський районний суд Запорізької облас-
ті викликає Прокопенка Олександра Леонідовича, 
10.04.1973 року народження, в судове засідання 
по кримінальному провадженню № 1-кп/323/36/17 
(323/357/16-к) за обвинуваченням Прокопенка Олек-
сандра Леонідовича у вчиненні злочинів, передбаче-
них ч. 2 ст. 258-3, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК Украї-
ни, яке відбудеться 01 серпня 2017 року о 14-30 год. 
в приміщенні суду за адресою: Запорізька область, 
м. Оріхів, вул. Травнева, 23, каб. № 12.

Суддя Плечищева О. В.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«МАРФІН БАНК» 

оголошує тендер по вибору компаній,  

що реалізують  відпуск нафтопродуктів  

з використанням пластикових смарт-карт  

(ДТ-євро, А-95 євро і ГАЗ) в 2017 - 2018 році . 

Умови проведення тендеру розміщені на сайті   

www.marfinbank.ua 

Святошинський районний суд міста Києва викликає як 
обвинуваченого Рябкова Олександра Павловича для роз-
гляду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 
за № 42016000000000284 відносно Рябкова Олександра 
Павловича, обвинуваченого у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що підго-
товче судове засідання відбудеться 08.06.2017 р. о 14.30 
год. в приміщенні Святошинського районного суду міста 
Києва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27А.

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 М. О. Оздоба

Подільський районний суд м. Києва викли-
кає обвинуваченого Запорожця Петра Петровича, 
11.01.1950 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севас-
топольська, 17а) у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 06 червня 2017 року о 15 год. 45 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, зал 
№ 5, каб. 28 під головуванням судді Павленко О. О.

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

Куйбишевський районний суд Запорізької області ви-
кликає в судові засідання на 09 год. 30 хв. 05 липня 2017 
року та на 09 год. 30 хв. 12 липня 2017 року як відпові-
дача Балишева Сергія Вікторовича, останнє відоме міс-
це проживання якого: Донецька обл., м. Сніжне, вул. Кі-
рова, буд. 79, кв. 11, по цивільній справі № 319/540/17 
за позовом Публічного акціонерного товариства «Кредо-
банк» до Балишева Сергія Вікторовича про стягнення за-
боргованості за договором кредиту. Розгляд справи від-
будеться в залі засідань Куйбишевського районного суду 
Запорізької області за адресою: 71001, Запорізька обл., 
смт Більмак, вул. Центральна, буд. 26а. Явка до суду є 
обов’язковою. Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення до позову та докази. У разі неявки відповідач 
повинен повідомити суд про причини неявки. В разі не-
явки без поважних причин справу буде розглянуто у від-
сутності особи згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК України за наяв-
ними в ній доказами.

Суддя Хамзін Т. Р.

Куйбишевський районний суд Запорізької області ви-
кликає в судові засідання на 09 год. 00 хв. 05 липня 2017 
року та на 09 год. 00 хв. 12 липня 2017 року як відповіда-
ча Гергера Миколу Володимировича, останнє відоме міс-
це проживання якого: Донецька обл., м. Сніжне, вул. Му-
си Джаліля, буд. 21А по цивільній справі № 319/539/17 
за позовом Публічного акціонерного товариства «Кредо-
банк» до Гергера Миколи Володимировича про стягнен-
ня заборгованості за договором кредиту. Розгляд справи 
відбудеться в залі засідань Куйбишевського районного 
суду Запорізької області за адресою: 71001, Запорізька 
обл., смт Більмак, вул. Центральна, буд. 26а. Явка до су-
ду є обов’язковою. Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення до позову та докази. У разі неявки відпові-
дач повинен повідомити суд про причини неявки.

В разі неявки без поважних причин справу буде роз-
глянуто у відсутності особи згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК 
України за наявними в ній доказами.

Суддя Хамзін Т. Р.

Славутський міськрайсуд Хмельницької області 
повідомляє, що 06.06.2017 року о 08 годині 30 хви-
лин в Славутському міськрайсуді в м. Славута по 
вул. Миру, 16, Хмельницької області, буде розгля-
датися справа за позовною заявою Товариства з об-
меженою відповідальністю «Кредитні Ініціативи» до 
Перця Петра Васильовича, 01.07.1973 р.н., жителя:  
м. Славута, вул. Леніна, 19, кв. 4 про стягнення за-
боргованості.

Явка відповідача Перця Петра Васильовича 
обов’язкова.

Відповідач Перець Петро Васильович повинен на-
дати заперечення проти позову та докази, якими він 
обҐрунтовується.

В разі неявки відповідача справа буде розгляну-
та без його участі. ТОВ «Кредитні ініціативи», адреса:  
м. Львів, пл. Міцкевича, б. 10 та Славутському міськ-
районному суду.

Суддя В. І. Зеленська

Оріхівський районний суд Запорізької області ви-
кликає як відповідача: Швачко Світлану Вікторівну, 
яка проживає за адресою: вул. Леніна, буд. 4, кв. 29, 
смт Новоамвросіївське, Донецька область, 87333, у 
судове засідання по цивільній справі № 2/323/486/17 
323/1254/17 за позовом ПАТ «Державний ощадний 
банк України» в особі філії Донецьке обласне управ-
ління AT «Ощадбанк» до Швачко Світлани Вікторівни 
про стягнення заборгованості. Судове засідання від-
будеться о 09.30 годині 09.06.2017 року у приміщен-
ні суду за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, 
вул. Травнева, 23, під головуванням судді Фісун Н. В.

З опублікуванням оголошення про виклик відпові-
дач вважається повідомленим про час та місце роз-
гляду справи та у випадку неявки до суду справу мо-
же бути розглянуто за його відсутності.

Ухвалою Куйбишевського районного суду Запорізької об-
ласті від 20.03.2017 року у справі № 319/85/17 постановлено 
здійснювати спеціальне судове провадження у кримінально-
му провадженні за обвинуваченням Хілухи В. П. у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 409, ч. 1 
ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суддя Куйбишевського районного суду Запорізької об-
ласті Валігурський Г. Ю. викликає Хілуху Валерія Павлови-
ча, який народився 19.01.1991 року у с. Клубочин Ківерців-
ського району Волинської області, зареєстрованого за адре-
сою: вул. Ціолковського, 48, м. Ківерці, Волинської облас-
ті до Куйбишевського районного суду Запорізької області, 
який розташований за адресою: 71001, Запорізька область, 
смт Більмак, вул. Центральна, 26а (тел. 06147 21358) як об-
винуваченого для участі у судовому засіданні кримінального 
провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань за № 42016000000001767 від 07.07.2016 року, що 
відбудеться о 10.00 год. 09 червня 2017 року в залі засідань 
Куйбишевського районного суду Запорізької області.

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

мляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17 в 
залі судових засідань № 40, 09 червня 2017 року о 09.15 
год. відбудеться підготовче судове засідання у кримі-
нальному провадженні за обвинуваченням Коровіна Ро-
мана Анатолійовича, 05 червня 1978 року народження, у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвинува-
чення: обвинувачений Коровін Роман Анатолійович та 
захисник Варчук Анатолій Борисович.

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

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого 
судді Каленяка Р. А., суддів Бар’яка А. С., Гриневича B. C.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО 
ПРИ ЗДІЙСНЕННІ СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО 

ПРОВАДЖЕННЯ
Білоцерківський міськрайонний суд Київської об-

ласті відповідно до ст. ст. 134, 135, 323 КПК Украї-
ни викликає обвинуваченого Цибуленка Віталія Ва-
лерійовича, 06.08.1975 року народження, у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3  
ст. 368 КК України, для проведення судового розгляду 
у кримінальному провадженні № 12014110000000304, 
який відбудеться о 14 годині 00 хвилин 06.06.2017 в 
приміщенні суду за адресою: вул. Турчанінова, 7,  
м. Біла Церква, Київська область, 09100, зал  
№ 6 (суддя Бобкова Н. В.). Відповідно до вимог  
ст. 323 КПК України з моменту опублікування даного 
оголошення обвинувачений вважається належним 
чином ознайомленим з її змістом.

Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської 
області викликає Вінер Семена Ароновича, Подгур Олену Іса-
ківну, Брахман Лізу Львовну, адреса проживання: Житомир-
ська область, м. Новоград-Волинський, вул. Соборності, 68, 
кв. 57, які є відповідачами у цивільній справі № 285/1154/17 
за позовом Верозуб Олени Арсенівни про визнання права 
власності за набувальною давністю. Судове засідання від-
будеться 03 липня 2017 року о 09 годині у приміщенні Но-
воград-Волинського міськрайонного суду за адресою: вул. 
Івана Франка, 31, м. Новоград-Волинський Житомирська 
область. У випадку неявки відповідачів у судове засідання 
справа розглядатиметься без їх участі з постановленням за-
очного рішення.

Суддя Т. Б. Сташків

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Колісниченка 
Миколу Івановича, 05.07.1955 року народження, останнє місце про-
живання: вул. Достоєвського, 8а/9, м. Чернівці, як відповідача в судо-
ве засідання по цивільній справі за позовом Приватного акціонерно-
го товариства «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна» до Ко-
лісниченка Миколи Івановича про відшкодування шкоди в порядку 
регресу.

Судове засідання призначене на 09.30 год. 13 червня 2017 року за 
адресою: м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, кабінет № 20. До зазна-
ченої дати суд пропонує відповідачу надати заперечення на позов та 
докази на їх підтвердження.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважаєть-
ся повідомленим про час і місце розгляду справи і у випадку його не-
явки в судове засідання справа буде розглянута за його відсутності.

У разі вашої неявки в судове засідання справу буде розглянуто у 
вашу відсутність.

Суддя В. М. Чебан

Рубіжанський міський суд Луганської об-
ласті викликає Мешкова Дениса Юрійовича 
у судове засідання, як відповідача у цивіль-
ній справі № 425/958/17 за позовною зая-
вою Мешкової Наталії Василівни до Мешко-
ва Дениса Юрійовича про розірвання шлю-
бу, яке відбудеться 27.06.2017 року о 09 го-
дині 00 хвилин в приміщенні Рубіжанського 
міського суду Луганської області за адресою:  
м. Рубіжне, вулиця Миру, 34, зал судових за-
сідань № 2.

У випадку вашої неявки, суд врахує це та 
розгляне справу 03.07.2017 року о 09 годи-
ні 00 хвилин.

Суддя Д. С. Коваленко

Токмацький районний суд Запорізь-
кої області викликає в судове засідання Ко-
зак Сергія Дмитровича, Козак Антоніну Юрі-
ївну як відповідачів по цивільній справі  
№ 328/708/17-ц за позовом Публічного акці-
онерного товариства «Державний ощадний 
банк України» в особі філії Донецького об-
ласного управління АТ «Ощадбанк» до Козак 
Сергія Дмитровича, Козак Антоніни Юріївни 
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 15.07.2017 
року о 13 годині 40 хвилин в приміщенні Ток-
мацького районного суду Запорізької облас-
ті за адресою: Запорізька область, м. Токмак, 
вул. Володимирська, буд. 28.

Суддя Курдюков В. М.

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської облас-
ті (м. Олександрія, Кіровоградської області, вул. Першотравнева, 
30) викликає в судове засідання, призначене на 27 червня 2017 р. 
на 10.00 год., Овчарова Ростислава Валерійовича, 14 липня 1986 
року народження, як відповідача у справі № 398/2467/16-ц (про-
вадження № 2/398/337/17) за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до 
Овчарова Ростислава Валерійовича про стягнення заборгованос-
ті за кредитним договором. Останнє відоме місце проживання:  
м. Олександрія, Кіровоградської області, вул. Миру, 63, кв. 2.

Суддя Бугайченко Т. А.

Повістка про виклик до суду обвинуваченого 
Кваснюк Єгора Григоровича, 17.02.1975 р.н., адреса реєстрації та останньо-

го місця проживання: м. Одеса, вул. Армійська, 15, кв. 81, відповідно до вимог 
ст.ст. 297-5, 323 КПК України для участі в судовому засіданні з розгляду кримі-
нального провадження в порядку спеціального судового провадження стосовно 
Кваснюк Є. Г., обвинуваченого у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 109 КК 
України, яке відбудеться 14 червня 2017 року о 16 годині, за адресою: м. Одеса, 
вул. Балківська, 33, Приморський районний суд м. Одеси, зал судових засідань  
№ 229. Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 
КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого, передбачені статтями 139, 323 КПК 
України.

Суддя В. М. Коваленко

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні судового 
засідання в порядку спеціального судового провадження 

Обвинувачений Савенко Вадим Анатолійович, 28.07.1969 року наро-
дження, зареєстрований: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 10, кв. 10 відповід-
но до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання, 
що відбудеться 08.06. 2017 року о 16 годині 00 хвилин до зали судових за-
сідань № 107 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Оде-
са, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як обвинуваченого.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду встановлені статтею 
138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого, передбачені стат-
тями 139, 323 КПК України.

Суддя Пислар В. П.

Оголошення, 
надруковане  
в № 90 «УК»  

від 18.05.2017 р. 
про втрачене  

свідоцтво  
про право  

на спадщину  
за № 3-2929, 

вважати  
недійсним.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого Бєлавєнцева Олега Євгенови-
ча для розгляду кримінального провадження, внесе-
ного до ЄРДР за № 42016000000002290 відносно Бє-
лавєнцева Олега Євгеновича, обвинуваченого у вчи-
ненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110; 
ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2  
ст. 437 КК України та повідомляє, що підготовче су-
дове засідання та розгляд клопотання про здійснен-
ня спеціального судового провадження відбудеть-
ся 09.06.2017 р. о 10.00 год. в приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27А.

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

Суддя М. О. Оздоба

Южний міський суд Одеської області ви-
кликає Анісімову Руслану Олександрівну, 
Анісімова Кирила Олександровича, Бобрик 
Дарію Валеріївну як відповідачів по цивіль-
ній справі № 519/1023/16-ц за позовом Мол-
чанова Миколи Олександровича до Анісімо-
вої Руслани Олександрівни, Анісімова Кири-
ла Олександровича, Бобрик Дарії Валеріїв-
ни про визнання договору купівлі-продажу 
квартири дійсним у судове засідання на 03 
липня 2017 року об 11.00 год. у приміщен-
ні суду за адресою: Одеська обдасть, м. Юж-
не, пр. Григорівського Десанту, 26а, зал № 3.

У разі неявки відповідачів Анісімової Рус-
лани Олександрівни, Анісімова Кирила Олек-
сандровича, Бобрик Дарії Валеріївни у судо-
ве засідання, справа буде розглянута у їх від-
сутність.

Суддя З. І. Барановська

Олександрійський міськрайонний 
суд Кіровоградської області викликає 
в судове засідання, призначене на 12 
червня 2017 р. о 14.30 год., Ярового 
Валерія Михайловича, 27.01.1950 року 
народження, для участі у судовому за-
сіданні по цивільній справі за позовом 
ПАТ «Акцент-Банк» до Ярового В. М. 
про стягнення кредитної заборгованос-
ті. Судове засідання відбудеться в при-
міщенні Олександрійського міськра-
йонного суду за адресою: м. Олексан-
дрія, Кіровоградської області, вул. Пер-
шотравнева, 30.

Суддя А. Ю. Ремезок

Галицький районний суд м.Львова (адре-
са суду: 79018, Львівська обл., м. Львів, вул. 
Чоловського, 2) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення за-
боргованості, у судове засідання, яке від-
будеться 12.06.2017 о 10:00 до Молдавчук 
Мар’яна Юріївна (останнє відоме місце реє-
страції: 79000, Львівська обл., м. Львів, вул. 
Гоголя, буд. 11, кв. 18) справа № 461/714/17, 
суддя Котельва К. О.

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

Національне антикорупційне бю-

ро України, згідно до ст. 133, 135 

КПК України, викликає підозрюва-

ного Корітко В’ячеслава Васильови-

ча, 11.09.1968 р.н., зареєстрованого в  

м. Донецьк, вул. Восточна, буд. 7, кв. 29, 

на 06.06.2017 р. о 10.00 год. до НАБУ 

(м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3, каб. 

434), до детектива Тєбєкіна В.В. для до-

питу як підозрюваного у кримінально-

му провадженні № 52015000000000016 

від 24.12.2015 р. за ч. 5 ст. 191, ч. 2  

ст. 366 КК України.
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІННИЦЬКЕ СКТБ ОПК»
(надалі Товариство або ТОВ «Вінницьке СКТБ ОПК»,  код ЄДРПОУ 00243872),

місцезнаходження: 21021, місто Вінниця,  проспект Юності, будинок 18
Правонаступник – 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКЕ СКТБ ОПК»,

Повідомляє про призначення на 07 липня 2017 року Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Вінницьке СКТБ ОПК», о 10:00 годині за місцезнаходженням Товариства, тобто за адресою: 21021, місто  
Вінниця,  проспект Юності, будинок 18,  кабінет № 302.

Учасникам, які прибудуть для участі у Загальних зборах, мати паспорт та ідентифікаційний номер. Особам, які будуть 
представляти повноваження Учасника, мати нотаріально посвідчену Довіреність. 

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення Загальних зборів,  Учасники  мають можливість, за письмо-
вим запитом, ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень питань Порядку денного  Загальних 
зборів, в робочі дні з 10:00 до 12:00 години, в кабінеті № 302, за місцезнаходженням Товариства, а саме: 21021, місто  
Вінниця,  проспект Юності, будинок 18. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення Учасників з документами по підготовці до  Загальних збо-
рів, Директор – Ночвіна Людмила Василівна. Контактний тел.: (0432) 46-73-48.

Порядок денний:
1. Обрання Робочих органів Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Вінницьке СКТБ 

ОПК», а саме: Голови та  Секретаря.
2. Затвердження регламенту проведення  Загальних зборів. 
3. Затвердження Порядку денного Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Вінниць-

ке СКТБ ОПК».
4. Підсумки діяльності Товариства  за 1 півріччя 2017 року.
5. Затвердження плану діяльності Товариства на 2 півріччя 2017 року.
6. Розгляд Заяв Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Вінницьке СКТБ ОПК» про намір відпустити 

свою частку (продати)  іншим Учасникам.
7. Затвердження Договорів купівлі-продажу часток у Статутному капіталі (переходу прав власності на частки в Ста-

тутному капіталі) Учасників.
8. Прийняття рішення про виключення Учасників із складу Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю  

«Вінницьке СКТБ ОПК».
9. Затвердження Переліку Учасників та належних їм часток у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відпові-

дальністю «Вінницьке СКТБ ОПК», з урахуванням переходу прав власності.
7. Внесення змін до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Вінницьке СКТБ ОПК» та затвердження Ста-

туту Товариства з обмеженою відповідальністю «Вінницьке СКТБ ОПК», викладеного в Новій редакції.
8. Визначення Уповноважених осіб на підписання Нової редакції Статуту Товариства з обмеженою відповідальніс-

тю «Вінницьке СКТБ ОПК».
9. Визначення Уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту Товари-

ства з обмеженою відповідальністю «Вінницьке СКТБ ОПК».
____________________________

 Товариство з обмеженою відповідальністю «Вінницьке СКТБ ОПК» доводить до відома Учасників, що чинним зако-
нодавчим документом України для Товариств з обмеженою відповідальністю є Закон України «Про господарські това-
риства» та Цивільний Кодекс України, на підставі яких складений та затверджений Установчими зборами, які відбулися 
«14» квітня 2017 року, Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Вінницьке СКТБ ОПК». Учасникам Товариства 
необхідно чітко дотримуватися та виконувати вимоги цих законодавчих документів України та Статуту Товариства з об-
меженою відповідальністю «Вінницьке СКТБ ОПК». 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Вінницьке СКТБ ОПК» одночасно повідомляє, що присутність Учасників 
на Загальних зборах «07» липня 2017 року обов’язкова.

Директор
ТОВ «Вінницьке СКТБ ОПК»      Л. В. НОЧВІНА

Марківський районний суд Луганської області повідомляє, що 
20.11.2015 по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ» до Третьякової Ганни Ві-
таліївни про стягнення заборгованості за кредитним договором, справа 
№ 417/1376/15-ц (Суддя Шкиря В. М.), 22.10.2015 по цивільній справі за 
позовом Публічного акціонерного товариства «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК 
РОЗВИТКУ» до Гібалова Микити Олександровича, Навроцької Наталії Вя-
чеславівни про стягнення заборгованості за кредитним договором, спра-
ва № 417/1086/15-ц (Суддя Шкиря В. М.), 13.07.2015 по цивільній спра-
ві за позовом Публічного акціонерного товариства «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
БАНК РОЗВИТКУ» до Репях Катерини Сергіївни про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором, справа № 417/508/15-ц (Суддя Шкиря 
В. М.), 07.09.2015 по цивільній справі за позовом Публічного акціонерно-
го товариства «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ» до Губанової Хрис-
тини Володимирівни про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром, справа № 417/505/15-ц (Суддя Шкиря В. М.), 15.07.2015 по цивіль-
ній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «ВСЕУКРА-
ЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ» до Анухіна Олександра Вікторовича, Анухі-
ної Лілії Анатоліївни про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром, справа № 417/533/15-ц (Суддя Шкиря В. М.), 13.07.2015 по цивіль-
ній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «ВСЕУКРАЇН-
СЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ» до Анухіна Олександра Вікторовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, справа № 417/534/15-ц 
(Суддя Шкиря В. М.), 13.07.2015 по цивільній справі за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИ-
ТКУ» до Анухіна Олександра Вікторовича про стягнення заборгованос-
ті за кредитним договором, справа № 417/532/15-ц (Суддя Шкиря В. М.), 
10.10.2016 по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ» до Жолудєва Вячеслава 
Олександровича про стягнення заборгованості за кредитним договором, 
справа № 417/2556/16-ц (Суддя Шкиря В. М.) ухвалені заочні рішення, по-
зовні вимоги задоволені повністю або частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що заочне рішення мо-
же 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.

Голова суду А. Е. Дідоренко

Конотопський міськрайонний суд Сум-
ської обл. (адреса суду: 41600, Сумська обл., 
м. Конотоп, вул. Садова, 8) викликає відпові-
дача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про 
стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться:

15.06.2017 о 09:00 до Дяченка Сергія Ми-
колайовича (останнє відоме місце реєстра-
ції: 41615, Сумська обл., м. Конотоп, вул. 
Успенська-Троїцька, буд. 7, кв. 68) справа  
№ 577/1817/17, суддя Кравченко В. О.

22.06.2017 о 09:00 до Борцова Вячесла-
ва Вікторовича (останнє відоме місце реє-
страції: 41627, Сумська обл., Конотопський 
р-н, с.Попівка, вул.Вирівська, буд. 81) справа  
№ 577/1824/17, суддя Кравченко В. О.

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

Дніпровський районний суд м. Киє-
ва викликає як відповідача Шабаліну Ін-
ну Сергіївну в судове засідання по цивіль-
ній справі за позовом Вандіна Євгенія Ва-
лерійовича до Шабаліної Інни Сергіївни 
про стягнення заборгованості за розпис-
кою, яке відбудеться 22 червня 2017 року 
о 15.00 годині в приміщенні суду за адре-
сою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 30, 
суддя Яровенко Н. О.

У випадку неявки відповідача в судове 
засідання, справа буде розглянута у її від-
сутність.

Повістка про виклик підозрюваних у спеціальному 
досудовому розслідуванні кримінального провадження 

№ 22014160000000140 від 22.07.2014
Громадянин України Дябов Володимир Анатолійо-

вич, 30.01.1970 р.н., зареєстрований за адресою: м. Оде-
са, вул. Академіка Сахарова, буд. 38, кв. 66, підозрюва-
ний у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України; громадя-
нин України Кравченко Андрій Сергійович,  16.07.1977 
р.н., зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Балків-
ська, буд. 22-А, корпус 1, кв. 51, підозрюваний у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 
14, ч. 2 ст. 258 та ч. 1 ст. 263 КК України; громадянин 
України Шалунов  Олександр Миколайович, 13.09.1984 
р.н., зареєстрований за адресою: Одеська область, Крас-
ноокнянський район, с. Дігори, підозрюваний у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України. Відповідно до вимог ст.ст. 
133, 135, 297-5 КПК України Вам необхідно з’явитися 
06.06.2017, о 10 год. 00 хв., до слідчого відділу УСБУ в 
Одеській області (м. Одеса, вул. Єврейська, буд. 43), до 
слідчого Проскуріна О. М. (тел. 0487792023), для надан-
ня доступу до матеріалів досудового розслідування, в 
порядку ст. 290 КПК України. Наслідки неприбуття за ви-
кликом викладені в ст. 139 КПК України. Поважні причи-
ни неприбуття на виклик викладені в ст. 138 КПК Украї-
ни, про неможливість з’явлення за викликом з поважних 
причин Ви зобов’язані повідомити заздалегідь.

Броварський міськрайонний суд Київської обл. 
(адреса суду: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. 
Грушевського, 2) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованос-
ті, у судове засідання, яке відбудеться:

09.06.2017 о 12:15 до Войтенка Володимира Ми-
колайовича (останнє відоме місце реєстрації: 07411, 
Київська обл., Броварський р-н, с.Літки, вул. Ки-
ївська, буд. 68, кв. 3) справа № 361/617/17, суддя  
Сердинський В. С.

09.06.2017 об 11:30 до Помазова Руслана Вікто-
ровича (останнє відоме місце реєстрації: 07400, Ки-
ївська обл., м. Бровари, вул. Київська, буд. 297, кв. 
57) справа № 361/6339/16-ц, суддя Сердинський В. С.

09.06.2017 об 11:00 до Єрмакова Віталія Сергійо-
вича (останнє відоме місце реєстрації: 07454, Київ-
ська обл., Броварський р-н, с. Требухів, вул. П’ятниці, 
буд. 14) справа № 361/601/17, суддя Сердинський В. С.

27.06.2017 о 09:20 до Муртазіна Андрія Олексан-
дровича (останнє відоме місце реєстрації: 07401, Ки-
ївська обл., м. Бровари, вул. Кірова, буд. 4, кв. 44) 
справа № 361/6923/16-ц, суддя Дутчак І. 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.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає як 
відповідачку Дяченко Марину Григорівну, яка діє в 
інтересах неповнолітньої Дяченко Єлизавети Вікто-
рівни по цивільній справі за позовом Дяченка Воло-
димира Михайловича, Дяченко Наталії Сергіївни, Дя-
ченко Ольги Олексіївни, яка діє в інтересах неповно-
літньої Дяченко Валерії Вікторівни до Дяченко Мари-
ни Григорівни, яка діє в інтересах неповнолітньої Дя-
ченко Єлизавети Вікторівни, третя особа яка не за-
являє самостійних вимог щодо предмета спору: Дя-
ченко Віктор Володимирович про визнання особи 
такою, що втратила право користування житловим 
приміщенням.

Остання відома адреса місцезнаходження відпові-
дача Дяченко Марини Григорівни, яка діє в інтере-
сах неповнолітньої Дяченко Єлизавети Вікторівни — 
03028, м. Київ, проспект Науки, 39, кв. 12; та за адре-
сою: м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, буд. 307, 
кв. 53.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду 
за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потє-
хіна, буд. 14-а, каб. № 15  25 вересня 2017 року о 12 
год. 00 хв.

В разі неявки на вказане судове засідання, суд 
розглядатиме справу без участі відповідача.

Суддя А. В. Новак

Оріхівський районний суд Запорізької області ви-
кликає Покрову Андрія Олексійовича, 29.07.1975 ро-
ку народження, в судове засідання по кримінальному 
провадженню № 1-кп/323/58/17 (323/406/17-к) за об-
винуваченням Покрови Андрія Олексійовича за фак-
том вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, яке відбудеться 08 червня 2017 року о 
14.00 год. в приміщенні суду за адресою: Запорізь-
ка область, м. Оріхів, вул. Травнева, 23, кабінет № 9.

Суддя Смокович М. В.

Южноукраїнський міський суд Миколаївської об-
ласті викликає в судове засідання на 19 червня 2017 
року на 10 годину 00 хвилин за адресою: Миколаїв-
ська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби наро-
дів, 3-А, до судді Савіна О. І. як відповідачів Павло-
ву Тетяну Олександрівну та Павлову Анастасію Олек-
сандрівну за позовною заявою Комунального під-
приємства «Житлово-експлуатаційне об’єднання» 
про стягнення заборгованості.

В разі неявки відповідачів справу буде розгляну-
то у їх відсутності.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, Доне-
цька область, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається кримі-
нальне провадження за звинуваченням Денисової Вікторії Валеріївни у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 
КК України.

Обвинувачена Денисова В. В. викликається до каб. № 6 суду на 06 
червня 2017 року на 13 годину 00 хвилин для участі у підготовчому су-
довому засіданні в порядку спеціального провадження.

Суддя Бєлоусов А. Є.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинів-
ка, Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає кримінальне провадження  
№ 233/66/17 за обвинуваченням Чемес О.Б. за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений 
Чемес Олександр Борисович, 10.04.1991 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька об-
ласть, с. Курахівка, вул. Первомайська, буд. 15, фактично мешкає за адресою: Донецька 
область, м. Гірник, вул. Котовського, буд. 34/32, викликається до суду на 09 годину 00 
хвилин 06 червня 2017 року (корп. № 1, каб. № 12), для участі у підготовчому судовому 
засіданні. Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення його у між-
державний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досу-
дового розслідування чи спеціального судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка, 
Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу № 233/2007/17 
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Клименка Б.В. про стягнення заборгованості. Від-
повідач у справі Клименко Богдан Валентинович, 21.11.1995 р.н., останнє відоме місце 
проживання: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. М. Островського, 211/57, викли-
кається до суду на 14 год. 40 хв. 06 червня 2017 року (корп. № 2, каб. № 21), для учас-
ті у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі не-
прибуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута за його відсутності.

Суддя О. В. Каліуш

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької 
області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться кримі-
нальне провадження за обвинуваченням Терехова Валерія Володими-
ровича, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3, ч.1 ст. 263 КК України, який викликається для участі у розгля-
ді кримінального правопорушення, яке відбудеться 06 червня 2017 ро-
ку о 10.00 годині, 20 червня 2017 року о 10.00 годині, 30 червня 2017 
року о 10.00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т. 
Металургів, 31, каб. 20, 21.

Суддя О. А. Шевченко

В провадженні судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області 
О.В. Стадченко знаходиться кримінальне провадження № 229/3626/16-к за обви-
нуваченням Медведєва Володимира Миколайовича, у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 1ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України, проживаючого за 
адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Черняхівського, буд. 31.

Суд викликає обвинуваченого Медведєва Володимира Миколайовича у судове 
засідання на 06 червня 2017 року о 09 годині 30 хвилин, яке відбудеться у примі-
щенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за адресою: До-
нецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, 
вул. Миру, 5) розглядає кримінальне провадження відносно Юхимука Рус-
лана Степановича у вчиненні кримінальник правопорушень-злочинів, перед-
бачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 375, ч. 3 ст. 358 та ч. 1 ст. 263 КК України. Обви-
нувачений у кримінальному провадженні Юхимук Руслан Степанович (заре-
єстрований за адресою: Луганська область, Кремінський район, м. Кремінна, 
вул. Тітова,7/1) викликається на 06 червня 2017 року о 13.30 годині до суду, 
каб. № 312, для участі у розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття обвинувачений повинен повідомити суд про причи-
ни неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя Н. М. Погрібна

Марківський районний суд Луганської області повідомляє, що 30.06.2016 
р. по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства 
«ВСЕ УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ» до Жолудєва Вячеслава Олексан-
дровича про стягнення заборгованості за кредитним договором, справа  
№ 417/2111/16-ц (Суддя Сурніна Л. О.), ухвалено заочне рішення, позовні ви-
моги задоволені 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.

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області (84100,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядається кримінальне 
провадження за обвинуваченням Богатира Якова Геннадійовича, у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Обвинувачений Богатир Яків Геннадійович, останнє місце реєстрації 
та проживання: Одеська область, Комінтернівський район, с. Свердло-
ве, вул. Гагаріна, буд. 12, викликається на 06 червня 2017 року на 13 
год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

Суддя С. Г. Пронін

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, м. Дружківка, вул. Ен-
гельса, 45) розглядає цивільну справу № 2/229/209/2017 за позовом Ткачен-
ко Алли Володимирівни до Фролова Миколи Петровича про визнання особи 
такою, що втратила право на користування житлом. Відповідач у справі Фро-
лов Микола Петрович, 12 квітня 1946 року народження (останнє місце про-
живання: м. Дружківка, Донецька обл., вул. Н. Откаленко, 11-2 ), викликаєть-
ся на 06 червня 2017 р. на 15.00 годину до суду, зал судового засідання № 1 
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя А. Л. Гонтар

Марківський районний суд Луганської області викликає як відповідача Кова-
льова Василя Володимировича в судове засідання для розгляду цивільної справи 
за позовом Ковальової Яни Володимирівни до Ковальова Василя Володимирови-
ча (третя особа: Орган опіки та піклування Станично-Луганської районної держав-
ної адміністрації Луганської області) про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марківського районного суду Лу-
ганської області 09.06.2017 р. о 13 год. 00 хв. за адресою: смт Марківка, пл. Со-
борна, буд. 31, Луганської області.

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

Суддя А. П. Чернік

В провадженні Бориспільського міськрайонного суду перебуває 
цивільна справа № 359/10333/16-ц за позовом Національної академії 
внутрішніх справ до Кіяниці Юлії Олегівни про відшкодування витрат 
пов’язаних з утриманням у навчальному закладі.

У зв’язку з цим суд викликає як відповідачку Кіяницю Юлію Олегів-
ну у судове засідання.

Розгляд вищезазначеної справи відбудеться о 08 годині 30 хвилин 
09 червня 2017 року за адресою: м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Со-
тні, 10, каб. № 7.

Суддя Борець Є. О.

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області  
(м. Олександрія, Кіровоградської області, вул. Першотравнева, 30) ви-
кликає в судове засідання, призначене на 06 червня 2017 р. на 11.30 
год., Анікушину Анжеліку Віталіївну, 09 квітня 1965 року народження, як 
відповідачку у справі № 398/5921/15-ц (провадження № 2/398/657/17) 
за позовом ТОВ «Кредитні ініціативи» до Анікушиної Анжеліки Віталіїв-
ни про стягнення заборгованості за кредитним договором. Останнє ві-
доме місце проживання: м. Олександрія, Кіровоградської області, вул. 
Радіщева, 7. 

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

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

Голови Інни Дмитрівни, 18.10.1971 р.н., у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Об-
винувачена Голова І. Д. (зареєстрована: м. Костянти-
нівка, вул. Сумська, 54) викликається на 06.06.2017 
року на 10.00 год. до суду, каб. № 7, для участі у роз-
гляді справи по суті, головуючий суддя Нємиш Н. В.;

Пугач Марини Михайлівни, 24.10.1985 р.н., у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни. Обвинувачена Пугач М. М. (зареєстрована: м. До-
нецьк, вул. Брюсова, 61), викликається на 06.06.2017 
року на 11.00 год. до суду, каб. № 8, для участі у роз-
гляді справи по суті, головуючий суддя Ткач Г. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні 
може здійснюватися за відсутності обвинуваченого 
(in absentia), який переховується від органів слідства 
та суду з метою ухилення від кримінальної відпові-
дальності (спеціальне судове провадження) та ого-
лошений у міждержавний та/або міжнародний роз-
шук.

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті повідомляє, що за адресою: Донецька область, 
м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 204 06 червня 2017 ро-
ку о 13.00 годині відбудеться підготовче судове за-
сідання у кримінальному провадженні за обвинува-
ченням Гнесь Романа Анатолійовича, Штепи Олексан-
дра Сергійовича, Полякова Євгена Олександровича,  
Харитоненко Анатолія Олександровича, у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України. В підготовче судове засі-
дання викликаються обвинувачені Гнесь Роман Ана-
толійович (зареєстрований за адресою: Донець ка 
обл., м. Бахмут, вул. Коцюбинського, 7. Останнє ві-
доме фактичне місце проживання: Донецька обл.,  
м. Бахмут, вул. Ювілейна 28/45), Штепа Олександр Сер-
гійович (зареєстрований за адресою: Донецька обл., 
м. Бахмут, вул. Загородня 87; останнє відоме фактич-
не місце проживання: Доненька обл., м. Бахмут, вул. 
Ювілейна 38/17), Поляков Євген Олександрович (заре-
єстрований та фактично проживає за адресою: Доне-
цька обл., м. Бахмут, вул. Ювілейна 46/44), Харитонен-
ко Анатолій Олександрович (зареєстрований за адре-
сою: Донецька обл., м. Бахмут, 1-й пров. Пушкіна, 1, 
останнє відоме фактичне місце проживання: Донецька 
обл., м. Бахмут, вул. Красноармійська 38/19). В разі не-
можливості з’явитись до суду просимо повідомити про 
причини неможливості прибуття в судове засідання. 
Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого  
судді Медінцевої Н. М., членів колегії — Любчик О. В., 
Дубовик Р. Є.

Шевченківський районний суд м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А (каб. 310) ви-
кликає на 17.07.2017 року о 10 год. 00 хв. Григор’єву 
Ларису Олександрівну як відповідача по справі за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний ощадний банк України» до Григор’євої Лари-
си Олександрівни про стягнення заборгованості.

Відповідач викликається в судове засідання, у ра-
зі її неявки справа розглядатиметься в її відсутність.

Суддя О. А. Савицький

Личаківський районний суд м. Львова викликає 
Долгова Володимира Валерійовича (останнє відо-
ме місце проживання: м. Львів, вул. Івасюка, 11/5), 
як відповідача у судове засідання по цивільній спра-
ві № 2/463/1193/2017 (463/1674/17) за позовом До-
вгань Вікторії до Долгова Володимира Валерійовича 
про припинення права на частку у майні, що відбу-
деться 16 червня 2017 р. о 10 год. 00 хв. у приміщен-
ні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 
16, зал судових засідань № 10.

В разі неявки відповідача у вказане судове засі-
дання, суд розглядатиме справу без його участі на 
підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Гирич С. В.

Токмацький районний суд Запорізької облас-
ті викликає в судове засідання Мороз Ганну Во-
лодимирівну як відповідачку по цивільній справі  
№ 3281056/17-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Державний ощадний банк Украї-
ни» в особі філії Донецького обласного управління 
AT «Ощадбанк» до Мороз Ганни Володимирівни про 
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 13.06.2017 року о 13 
годині 30 хвилин в приміщенні Токмацького район-
ного суду Запорізької області за адресою: Запорізь-
ка область, м. Токмак, вул. Володимирська. буд. 28.

Суддя Курдюков В. М.

Оболонський районний суд м. Києва викликає 
Костюкевича Анатолія Володимировича як відпові-
дача по цивільній справі № 2/756/2999/17 за позовом 
ПрАТ «СК «ПЗУ Україна» про відшкодування шкоди 
в судове засідання на 17 липня 2017 року на 14.10 
годин.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб. 18, 
суддя Васалатій К. А.

Наслідки неявки в судове засідання особи, яка бе-
ре участь у справі, передбачені ст. ст. 169, 170 ЦПК 
України, ст. 185-3 КпАП України.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального досудового розслідування 

Обвинувачений Булах Олександр Валерійович, 
21.05.1971 р.н., громадянин України, зареєстрований 
за адресою: м. Київ, вул. Лебедєва, буд. 19, кв. 29, від-
повідно до вимог ст. ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК Укра-
їни вам необхідно з’явитися 08 червня 2017 о 10 годи-
ні 30 хвилин до Апеляційного суду Київської області: 
м. Київ, вул. Володимирська 15, зал судових засі-
дань, для участі у розгляді апеляційної скарги про-
курора на ухвалу Ірпінського міського суду Київської 
області від 11 квітня 2017 року.

Суддя В. І. Говоруха

Старобільский районний суд Луганської області 
повідомляє, що 15.03.2017 року судом винесено за-
очне рішення по цивільній справі № 431/6011/16-ц 
провадження 2/431/187/17 за позовом ПАТ «Альфа-
Банк» до Чепуштанова Романа Васильовича, Чепу-
штанової Галини Миколаївни про стягнення суми за-
боргованості за кредитним договором, яким позовні 
вимоги були задоволені. З повним текстом заочно-
го рішення можна ознайомитися в канцелярії суду за 
адресою: м. Старобільськ, вул. Миру, 38, або на офі-
ційному сайті Єдиний державний реєстр судових рі-
шень.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запо-
різької області знаходиться цивільна справа № 310/1624/17 
за позовом Сивокозової Маргарити Валеріївни до Мустафи 
Хуссейна, Зеленчукова Станіслава Олеговича, третя особа: 
Відділ реєстрації актів цивільного стану по місту Бердянську 
реєстраційної служби Бердянського міськрайонного управ-
ління юстиції у Запорізькій області про внесення змін до ак-
тового запису про народження дитини.

Розгляд справи призначено на 07.06.2017 року о 14.00 
годин в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за 
адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консуль-
ська, 64, зал судового засідання 411.

Суд викликає Мустафу Хуссейна як відповідача.
Суддя Полянчук Б. І.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача по справі  
№ 409/464/17 за позовом Солошенко Євдокії Тимофіївни до 
Білокуракинської селищної ради, Кравцова Олексія Петрови-
ча про визнання права власності на спадкове майно.

Судове засідання відбудеться 06.06.2017 року о 09.00 год. 
(резервна дата 14.06.2017 року о 09.00 год.) в залі суду за 
адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевчен-
ка, 2.

Викликається як відповідач Кравцов Олексій Петрович, 
останнє відоме місце реєстрації: Луганська область, Білоку-
ракинський район, с. Лизине, вул. Пушкіна, 119.

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

Суддя Максименко О. Ю.

Суддя Херсонського міського суду Херсонської 
області Котьо І. В. повідомляє про слухання цивіль-
ної справи за позовною заявою Кучерової Тетяни 
Кирилівни до Кучерова Якова Васильовича про ро-
зірвання шлюбу, яке відбудеться 21.06.2017 року о  
14-10 годині за адресою: м. Херсон, вул. Маяков-
ського, 6/29, каб. 404, та викликає до суду як відпові-
дача Кучерова Якова Васильовича.

У разі неявки у судове засідання відповідача спра-
ва буде розглядатися у вашу відсутність.

Сватівський районий суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Пащуко-
ву Інну Юріївну, Пащукова В’ячеслава Георгійовича 
як відповідачів в судове засідання по цивільній спра-
ві № 426/656/16-ц за позовом ПАТ «УкрСиббанк» до 
Пащукової Інни Юріївни, Пащукова В’ячеслава Геор-
гійовича про стягнення заборгованості за кредитом, 
що відбудеться 17 липня 2017 року о 09.00 год.

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

Суддя О. М. Попова

Суддя Старокостянтинівського районного суду 
Хмельницької області Андрощук Є. М. повідомляє 
про слухання цивільної справи за позовною заявою 
Костюка Ігоря Валерійовича до Солодкого Юрія Ми-
хайловича про захист прав споживачів та стягнення 
коштів, яке відбудеться 19 червня 2017 року о 10 год. 
00 хв. за адресою: Хмельницька область, м. Старо-
костянтинів, вул. Миру, 9, та викликає до суду як від-
повідача Солодкого Юрія Михайловича. У разі неяв-
ки в судове засідання відповідача справа буде роз-
глядатися у вашу відсутність.

Попаснянський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача Богданова Олександра Сергійовича, який 
зареєстрований за адресою: Луганська область, Попаснян-
ський район, м. Гірське, вул. Дружби, 20/78, у судове засі-
дання по цивільній справі № 423/1048/17 за позовом Вико-
навчого комітету Гірської міської ради до Богданова Олек-
сандра Сергійовича про визнання особи такою, що втрати-
ла право користування житловим приміщенням, що відбу-
деться 12 червня 2017 року о 13 год. 00 хвилин в приміщенні 
Попаснянського районного суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Попасна, вул. Суворова, 6, каб. № 4 (2 поверх).

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

Суддя В. А. Закопайло

До Камінь-Каширського районного суд Волин-
ської області за адресою: м. Камінь-Каширський, 
вул. Воля, 13 Волинської області на 09 годину 30 
хвилин 06 червня 2017 року у справі № 157/2058/17, 
провадження № 2/157/188/17 за позовом Павлючи-
ка Ігоря Валерійовича до Коткової Ольги Миколаївни 
про розірвання шлюбу, викликається як відповідачка 
Коткова Ольга Миколаївна, 24 грудня 1967 року на-
родження, останнє місце перебування відповідача та 
місце реєстрації не відоме.

Відповідач може подати письмові заперечення з 
приводу заявлених вимог, посилання на докази, яки-
ми вони обҐрунтовуються та повідомити про них суд.

У разі неявки відповідача справа буде розгляда-
тися у її відсутності за наявними у справі доказами.

Суддя В. М. Гордійчук

Голосіївський районний суд м. Києва викликає в 
судове засідання як відповідачів Дундій Степана Гри-
горовича, який проживає за адресою: м. Київ, вул. Ін-
ститутська, 22/7, кв. 98; та Дундій Ольгу Іванівну, яка 
проживає за адресою: м. Київ, вул. Кіквідзе, 4а, кв. 
24, у цивільній справі за позовом Товариства з об-
меженою відповідальністю «999» до Дундій Степа-
на Григоровича, Дундій Ольги Іванівни, Кармадоно-
ва Юрія Кириловича, третя особа без самостійних ви-
мог — Приватний нотаріус Київського міського нота-
ріального округу Захарченко Вікторії Вікторівни про 
стягнення коштів та визнання договору недійсним, 
слухання по вказаній справі призначено на 13 липня 
2017 року на 11 год. 00 хв.

У разі неявки справу буде розглянуто без їх участі.
Адреса суду: м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 

3-А, каб. 1.
Суддя М. І. Шкірай

Дзержинський міський суд Донецької області (розташо-
ваний за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) роз-
глядає кримінальні провадження за обвинуваченням:

Головні Олексія Юрійовича у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Голо-
вня О. Ю., 18.01.1987 року народження (зареєстрований за 
адресою: м. Миколаїв, вул. Іванова, 21), викликається на 
06.06.2017 року на 09.00 год. до суду, каб. № 10, для участі 
у розгляді справи по суті, головуючий суддя Челюбєєв Є. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), 
який переховується від органів слідства та суду з метою ухи-
лення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове 
провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжна-
родний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження обвинувачений вважається належним чином озна-
йомленим з її змістом.

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5) 
розглядає цивільну справу № 219/8504/15-ц; 2/219/12/2017 
за позовною заявою Публічного акціонерного товариства 
«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ» до Федорова Андрія 
Вікторовича, Данилової Людмили Григорівни, третя особа, 
яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору Сіль-
ськогосподарське Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «Ілюс» про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

Відповідач по справі Данилова Людмила Григорівна 
(останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: 87202, До-
нецька обл., Старобешівський р-н, с. Старобешеве, вул. Са-
дова, буд. 15-А) викликається 06 червня 2017 року об 11 го-
дині 00 хвилин до суду, каб. 301, для участі в розгляді спра-
ви по суті.

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

Суддя Конопленко О. С.

Дворічанський районний суд Харківської області ви-
кликає Дралова Андрія Володимировича, 17.06.1987 р. н., 
останнє відоме місце реєстрації: Харківська обл., Дворічан-
ський р-н, с. Добролюбівка, вул. Степна, 30, як відповідача 
на судове засідання по цивільній справі № 618/162/17 (про-
вадження №2/618/84/17) за позовом Дралової Марини Ми-
колаївни до Дралова Андрія Володимировича про позбав-
лення батьківських прав, треті особи: Управління служб у 
справах дітей Департаменту праці та соціальної політики 
виконавчого комітету Харківської міської ради, управління 
служб у справах дітей Дворічанської райдержадміністрації 
Харківської обл., призначене на 07.06.2017 р. о 13.00. Судо-
ве засідання відбудеться в залі № 2 приміщення Дворічан-
ського районного суду Харківської обл. за адресою: Харків-
ська обл., смт Дворічна, вул. Осіння, 1. За неможливості явки 
відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неяв-
ки. У разі неявки відповідача до суду в зазначений день і час 
без поважних причин, неповідомлення про причини неявки, 
справу буде розглянуто за відсутності відповідача на підставі 
наявних доказів з постановленням заочного рішення.

Суддя Є. А. Рябоконь

Саратський районний суд Одеської обл. (адреса суду: 
68200, Одеська обл., м. Сарата, вул. Леніна, 107) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення 
заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

16.06.2017 о 09:30 до Моток Ауріка Вікторівна (останнє 
відоме місце реєстрації: 68253, Одеська обл., Саратський 
р-н, с. Долинка, вул. Леніна, буд. 11) справа № 513/316/17,  
суддя Бучацька А. І.

20.06.2017 о 14:00 до Тарануца Наталія Геннадіївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 68260, Одеська обл., Са-
ратський р-н, с. Ярославка, вул. Мічуріна, буд. 29) справа  
№ 513/323/17, суддя Бучацька А. 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.

Рахівський районний суд викликає як відповіда-
чку Генріх Ганну Міклошівну, яка проживає за адре-
сою: смт Кобилецька Поляна, вул. Гагаріна, № 16, Ра-
хівського району, Закарпатської області, по цивіль-
ній справі № 305/1314/16-ц за позовом Оренчан Ма-
рії Федорівни, представник позивача Телегазій Ва-
силь Іванович, позивачі Мельничук Віктор Федоро-
вич, Мельничук Іван Федорович до Генріх Ганни Мі-
клошівни, 3-тя ос.: Кобилецько-Полянська сільська 
рада про визнання заповіту недійсним.

Справа призначена до розгляду на 06 червня 2017 
року о 16 годині 00 хвилин за адресою: м. Рахів, вул. 
Карпатська, № 15.

Просимо з’явитися до суду у вищевказаний день 
та час. В разі неявки відповідача, справа буде розгля-
датися за наявними матеріалами.

Суддя Бліщ О. Б.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викли-
кає в судові засідання на 11 год. 00 хв. 05 липня 2017 ро-
ку та на 11 год. 00 хв. 12 липня 2017 року як відповідачів 
Маркітанова Володимира Вікторовича та Маркітанову Оле-
ну Вікторівну, останнє відоме місце проживання яких: Доне-
цька обл., м. Сніжне, вул. Заводська, буд. 6, кв. 30, по ци-
вільній справі № 319/480/17 за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Державний ощадний банк» в особі фі-
лії Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Маркі-
танова Володимира Вікторовича та Маркітанової Олени Ві-
кторівни про стягнення заборгованості за кредитом. Розгляд 
справи відбудеться в залі засідань Куйбишевського район-
ного суду Запорізької області за адресою: 71001, Запорізька 
обл., смт Більмак, вул. Центральна, буд. 26а. Явка до суду є 
обов’язковою. Відповідачам пропонується надати свої запе-
речення до позову та докази. У разі неявки відповідачів по-
винні повідомити суд про причини неявки.

В разі неявки без поважних причин справу буде розгляну-
то у відсутності особи згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК України за на-
явними в ній доказами.

Суддя Хамзін Т. Р.

Сторожинецький районний суд Чернівецької обл. (адре-
са суду: 59000, Чернівецька обл., м. Сторожинець, вул. Чер-
нівецька, 6) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться:

08.06.2017 о 10:00 до Сушинська Марина Георгіївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 59052, Чернівецька обл., 
Сторожинецький р-н, с. Великий Кучурів, вул. Гребінки, буд. 
2) справа № 723/783/17, суддя Дедик Н. П.

15.06.2017 о 09:30 до Калашник (Гакман) Олена Олегів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 59052, Чернівецька обл., 
Сторожинецький р-н, с. Великий Кучурів, вул. Тетеріна, буд. 
10) справа № 723/789/17, суддя Дедик Н. 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.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викли-
кає в судові засідання на 11 год. 30 хв. 05 липня 2017 року 
та на 11 год. 30 хв. 12 липня 2017 року як відповідача Фан-
дєєва Олександра Сергійовича, останнє відоме місце прожи-
вання якого: Донецька обл., м. Сніжне, вул. Мінська, буд. 45, 
кв. 27, по цивільній справі № 319/482/17 за позовом Публіч-
ною акціонерного товариства «Державний ощадний банк» в 
особі філії Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до 
Фандєєва Олександра Сергійовича про стягнення заборго-
ваності. Розгляд справи відбудеться в залі засідань Куйби-
шевського районного суду Запорізької області за адресою: 
71001, Запорізька обл., смт Більмак, вул. Центральна, буд. 
26а. Явка до суду є обов’язковою. Відповідачу пропонуєть-
ся надати свої заперечення до позову та докази. У разі неяв-
ки відповідач повинен повідомити суд про причини неявки. 
В разі неявки без поважних причин справу буде розглянуто у 
відсутності особи згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК України за наяв-
ними в ній доказами.

Суддя Хамзін Т. Р.

Марківський районний суд Луганської області по-
відомляє про те, що 05.01.2016 р. по цивільній спра-
ві за позовом Сергієнко Валентини Андріївни до Те-
риторіальної громади в особі Кам’янобрідського ра-
йонного виконавчого комітету в м. Луганську, тре-
тя особа: Лисичанська державна нотаріальна конто-
ра про визнання права власності на спадкове майно, 
справа № 417/1628/15-ц (Суддя Шкиря В. М.) ухва-
лено заочне рішення, позовні вимоги задоволені по-
вністю.

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

Голова суду А. Е. Дідоренко

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, 
буд. 39а) розглядає цивільну справу за позовною заявою 
Публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний 
банк України» в особі філії Донецьке обласне управління AT 
«Ощадбанк» до Позднякова Віталія Володимировича про 
стягнення заборгованості за кредитом.

Відповідач Поздняков Віталій Володимирович (останнє ві-
доме місце реєстрації: Донецька обл., м. Харцизьк, м. Зугрес, 
вул. Корнієнко, буд. 5, кв. 27), викликається на 09 год. 00 хв. 
26 червня 2017 року до Добропільського міськрайонного су-
ду, кабінет № 2, для участі у розгляді справи. До розгляду 
справи пропонується надати суду письмові пояснення та за-
перечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача 
необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше спра-
ва буде розглянута у його відсутність на підставі наявних у 
ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Мацишин Л. С.
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Студентів нагородили 
путівками до Туреччини

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ЗАОХОЧЕННЯ. 15 студентів, які перемогли у проекті «Вінниця — 
Даламан», отримали як нагороду путівки до Туреччини. Міський кон-
курс було проведено у два етапи. Під час першого його учасники 
(представники професійно-технічних закладів, коледжів, вищих на-
вчальних закладів)  підготували портфоліо про свої досягнення, знан-
ня іноземних мов, захоплення тощо, а затим публічно захищали праці 
про визначні місця цієї країни. 

«У межах співпраці Україна — Туреччина проводимо міський кон-
курс «Вінниця — Даламан» для налагодження дружніх зв’язків з міс-
тами Даламан, Фетхіє та Мармарис. Також цей конкурс має на ме-
ті активізувати студентську молодь задля розвитку міста. Так хочемо 
підтримати студентів та учнів, які мають активну життєву позицію і бе-
руть участь у розвитку міста, міських заходах», — сказала заступник 
міського голови Галина Якубович. 

Організувала конкурс міська рада спільно з  Вінницькою молодіж-
ною радою, комунальним підприємством «Інститут розвитку міста», 
одним з туристичних операторів та аеропортом турецького міста.

Дитяче оздоровлення 
стартує в червні

Христина ГОРОБЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ТУРБОТА. 2780 путівок для дітей, що належать до пільгових ка-
тегорій, закупив департамент соціального захисту населення Львів-
ської ОДА за кошти обласного бюджету. Юні жителі  Львівщини оздо-
ровляться у таких дитячих закладах області, як «Дружба», «Зелений 
гай», «Нафтуся Прикарпаття», «Світанок», «Ровесник». На узбереж-
жі Чорного моря діти відпочиватимуть в оздоровницях Миколаївської, 
Одеської та Херсонської областей. 

Як повідомляють у прес-службі Львівської ОДА, за кошти держав-
ного бюджету для дітей області нададуть путівки до Українського ди-
тячого центру «Молода гвардія» (м. Одеса) та до Міжнародного дитя-
чого центру «Артек», який тимчасово розташувався під Києвом у Пу-
щі-Водиці. 

До слова, в межах програми обміну на запрошення Львівщини на 
відпочинок приїде сотня дітей учасників антитерористичної операції з 
Херсонської області.

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

ПРАВДА ІСТОРІЇ. Остан-
ній бій УПА прогримів... ні, не 
в 1940-х, а 14 квітня 1960 року. 
Отож доти тривав організова-
ний опір українських повстан-
ців радянському ладові. У лісі 
поблизу хутора Лози, що в Бе-
режанському районі на Терно-
піллі, прийняли нерівний бій з 
ворогом троє нескорених бор-
ців за державну незалежність 
України Петро Пасічний, Олег 
Цетнарський та Марія Пальчак. 
Петро зазнав кілька смертель-
них поранень у груди, Олегові 
кулями прошило ноги, з набли-
женням супротивника він крик-
нув «Слава Україні!» і застрі-
лився. Марія також вистрелила 
собі в голову, але залишилася 
живою. Згодом на неї чекали 
тортури, допити, радянське су-
дилище і позбавлення волі на 
15 років.

Про цей останній бій розпо-
віли тернопільські автори Лео-
нід Бицюра, Віктор Уніят і Воло-
димир Стаюра в книжці «Віра і 
воля». Видання презентували у 
Тернополі. Автори зосередили 
увагу не лише на документаль-
них деталях цієї героїчної й тра-
гічної події, яка сталася понад 
півстоліття тому. Чи не вперше 
у краї подбали й про графічний 
розділ. Художник Ігор Биць від-
творив деякі факти з буремно-
го повстанського життя Петра 
Пасічного, Олега Цетнарсько-

го та Марії Пальчак мовою ко-
міксів. 

На думку Леоніда Бицюри, 
цей останній бій упівців зна-
ковий, можливо, навіть не за  
фактом, а тому, що українці до-
вели: здатні тривалий час чи-
нити збройний опір окупанто-
ві. Співавтор книжки Віктор 
Уніят каже, що опрацював до-
кументи, які зберігали в архіві 
СБУ. Лише справа Марії Паль-
чак мала три товстелезні томи. 
На їхніх сторінках можна було 
зауважити плями крові. Уже за 
цим можна уяви ти, як повстан-
ців катували, допитували. 

Пан Віктор вирішив худож-
ньо опрацювати докумен-

тальний матеріал. Тож чи-
тач отримав видання не лише 
про героїчну борню українців, 
а й книжку любові. І не тіль-
ки Петра та Марії, а й любові 
до України, до матерів, які так 
багато пережили, витерпіли. 
До слова, коли загинув Петро 
Пасічний, того самого дня хо-
вали його маму.

Ще один зі співавторів «Ві-
ри і волі» Володимир Стаю-
ра каже, що часи, описані в 
книжці, по суті, мало чим від-
мінні від теперішніх. Адже 
знову через російську агре-
сію на українській землі бага-
то наших співвітчизників вою-
ють зі зброєю в руках, а чима-

ло з них допомагають своїм 
оборонцям чим можуть. Пан 
Володимир сам став у лави 
захисників України від нена-
висного ворога: на Донеччи-
ні рік служив у добровольчо-
му батальйоні,  ще стільки са-
мо часу — у Збройних силах 
України. На жаль, стверджує, 
що це не останній бій. Змуше-
ні боротися й надалі. Але пе-
вен, що йдемо до перемоги і 
здобудемо її неодмінно.

Книжку «Віра і воля» вже 
встигли презентувати не ли-
ше в Тернополі, а й у Запо-
ріжжі. Далі її маршрут проля-
же на Луганщину, Донеччину, 
Харківщину. 

Про останній бій УПА розповіла  
книжка-комікс

Читачі нової книжки прагнули отримати автографи авторів

КРАЩЕ ПІКЛУВАННЯ — СПОРТ. Дослідження фізичної актив-
ності українських дітей  вказує, що вони  малорухливі. Відсоток ді-
тей із зайвою вагою також зростає. Щоб дитина виросла здоро-
вою і не перетворилася на диванного лінивця, залежного від інтер-
нету, треба щоденно підтримувати природний інтерес до руху і, пе-
редусім, власним прикладом. А згодом довірити своє чадо дбай-
ливим подвижникам — дитячим тренерам.  Днями Київська міська 
організація ФСТ «Динамо» відзначила своє 90-річчя спортивним 

святом для дітей. На водно-веслувальній базі змагалися вихован-
ці спортивних шкіл, шкіл-інтернатів та дітей з сімей, які опинилися 
в складних життєвих обставинах. 

Діти змагалися у стрибках з місця, віджиманні та в турнірі з мі-
ні-футболу. Кульмінацією стала олімпійська розминка, яку провів  
чемпіон світу з сучасного п’ятиборства. Срібний призер Олімпій-
ських ігор у Ріо-де-Жанейро, почесний динамівець Павло Тимо-
щенко.
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