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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 1 червня 2017 року
USD 2631.0335   EUR 2952.2827  RUB 4.6413  / AU 332510.01   AG 4554.32   PT 247580.25   PD 209693.37

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

П’ЯТНИЦЯ, 2 ЧЕРВНЯ 2017 РОКУ №101 (5970)

ЦИФРА ДНЯ

Міністерства
очікують зміни 

НЕВДОВЗІ. За результатами роботи стратегічної сесії «Рефор-
мування міністерств: запуск функціональних обстежень» буде по-
будовано нову структуру відомств, відчужено невластиві функції
та запроваджено нові посади фахівців з питань реформ.

«На середину липня маємо вийти на нові структури, реєстри
функцій, положення й пропозиції щодо невластивих повноважень.
Роботу організовуватимуть за участі українських і європейських
експертів, за узгодженою методикою та з використанням елек-
тронної бази даних. Після цього відбудуться прозорі та відкриті кон-
курси на 1000 нових посад, за новими процедурами, підвищеними
вимогами та відповідно оплатою праці», — поділився перспектив-
ними планами Міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко.

У липні робочі групи представлять результати своєї роботи. Весь
процес відбувається за участі громадянського суспільства та буде
повністю для нього відкритим. Тобто міністерства займатимуться
лише політикою, а не послугами, управлінням держвласністю, ін-
спекціями, наглядом тощо, повідомляє департамент інформації та
комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«Москва вперше

втрачає
можливість

використовувати
газ як зброю
політичного

тиску та
шантажу».

Президент про виграш у Стокгольмському арбітражі
справи НАК «Нафтогаз України» проти «Газпрому»
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Коли телепростір
заговорить українською?

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА. Ухвалений нещодавно парламентом
так званий «закон про квоти на ТБ» зітканий із компромісів

19,435 млрд грн
становив профіцит виконання

Держбюджету за чотири місяці року
порівняно з 22,191 млрд грн торішнього

дефіциту

На них чекають матері, дружини, діти…
ГОСТРА ТЕМА. Нині у полоні сепаратистів на території ОРДЛО — 131 український
військовий, та досі  залишається проблема з визначенням їхнього статусу 

Любомира КОВАЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

Священний обов’язок кожного
військового — захищати свою

державу та її незалежність від за-
гарбників. Наші віддані хлопці й

чоловіки роблять це, не шкодуючи
здоров’я, а часом і життя. І ми ві-
таємо героїв, оплакуємо загиблих,
допомагаємо пораненим і чекаємо
на тих, хто воює. Та ніде правди ді-
ти, нечасто згадуємо про тих, хто
потрапив у полон. А обмін полоне-

ними не проводили вже рік… Звіс-
но, будь-кому втручатися в обмін
не слід. Для цього є офіційні дер-
жавні органи і компетентні спеці-
ально підготовлені особи. Але саме
громадськість, тобто звичайні лю-
ди, можуть не дати замовчати про-

блему, обговорювати, щоб привер-
нути якомога більше уваги. Екс-
перт-політолог Олександр Палій
під час міжнародного круглого сто-
лу «Стоп, Путін! Стоп війна!» наго-
лосив: ворог користується тим, що
українці — нація, сповнена емпатії.

Він давно зрозумів: якщо в нас за
кількох студентів, побитих берку-
тівцями на Майдані, вийшов мі-
льйон протестувальників,
чого в Росії ніколи не відбу-
лося б, то це ворог може ви-
користати у своїх інтересах. 4
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ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету
Міністрів України «Про
затвердження Технічного
регламенту енергетичного
маркування телевізорів»3

ВТРАТА

Навіть незрячим
Любомир Гузар бачив
набагато далі за
володарів
стовідсоткового зору
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європейський суд з прав людини та україна

Ковпаківський районний суд м. Суми (адреса суду: 40000, 
Сумська обл., м. Суми, вул. Першотравнева, 12) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ «Акцентбанк», про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся  15.06.2017 о 08:30 до Бойко Давид Іванович (останнє  
відоме місце реєстрації: 40024, Сумська обл., м. Суми, вул. 
Харківська, буд. 12, кв. 3) справа № 591/4706/16-ц, суддя  
Котенко О. А.

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

Баришівський районний суд Київської області по-
відомляє відповідача: Щербину Володимира Мико-
лайовича, який зареєстрований за адресою: вул. Кі-
рова, буд. 17, с. Корніївка Баришівського району Ки-
ївської області, що судовий розгляд цивільної спра-
ви за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Державний ощадний банк України» до Щербини 
Володимира Миколайовича про стягнення заборго-
ваності по кредиту, призначено до судового розгля-
ду на 09 годину 00 хвилин 13 червня 2017 року.

Ваша явка обов’язкова. В разі неявки розгляд 
справи буде проведено за вашою відсутністю.

Суддя Єременко В. М.

Харківський районний суд Харківської обл. (адреса су-
ду: 62458, Харківська обл., смт. Покотилівка, вул. Калініна, 
18) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться  08.06.2017 о 09:00 до Байрамов Расім Рафаель огли 
(останнє відоме місце реєстрації: 62472, Харківська обл., 
Харківський р-н, м. Мерефа, вул. Спортивна, буд. 17а) спра-
ва № 635/1306/17, суддя Полєхін А. Ю.

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.

Нововоронцовський районний суд Херсонської обл. 
(адреса суду: 74200, Херсонська обл., смт Нововоронцовка, 
вул. Тітова, буд. 2/а) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться 12.06.2017 о 09:00 до Карлатян Во-
лодимира Івановича (останнє відоме місце реєстрації: 74222, 
Херсонська обл., Нововоронцовський р-н., с. Українка, вул. 
Чкалова, буд. 33) справа № 660/31/17, суддя Гончаренко О. В.

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

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

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

Красилівський районний суд Хмельницької обл. (адреса суду: 31000, Хмельницька обл., м. Кра-
силів, вул. Булаєнка, 4) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення за-
боргованості, у судове засідання, яке відбудеться  04.07.2017 о 09:20 до Янчук Іван Миколайович 
(останнє відоме місце реєстрації: 31000, Хмельницька обл., м. Красилів, вул. М.Грушевського, буд. 
134-А, кв. 15) справа № 677/1816/16-ц, суддя Вознюк Р. В.

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

Лисянський районний суд Черкаської обл. (адреса суду: 19300, Черкаська обл., смт Лисянка, 
вул. Кірова, 4) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгова-
ності, у судове засідання, яке відбудеться   28.07.2017 об 11:00 до Терещенко Дмитро Олександро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 19333, Черкаська обл., Лисянський р-н, с. Бужанка, вул. Чапа-
єва, буд. 29) справа № 700/277/17, суддя Добриднюк Н. О.

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

Утрачену печатку 

Державного підприємства 

«Технологічне бюро електроапаратури» 

(код ЄДРПОУ 00216875), 

вважати недійсною 
з 18 травня 2017 року.

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

06.06.2017 о 09:00 до Морозова Світлана Олегівна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 84200, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Космонавтів, буд. 15,  
кв. 25) справа № 229/1418/17, суддя Панова Т. Л.

08.06.2017 об 11:40 до Грицюк Ірина Олександрівна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 84293, Донецька обл., смт Олексієво-Дружківка,  м. Дружківка, 
вул. Ілліча, буд. 256) справа № 229/1093/17, суддя Петров Є. В.

13.06.2017 о 10:40 до Аніканов Сергій Сергійович (останнє відоме місце 
реєстрації: 84205, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Дарвіна, буд. 19) справа 
№ 229/1421/17, суддя Петров Є. В.

13.06.2017 о 09:00 до Боцманов Юрій Михайлович (останнє відоме місце 
реєстрації: 84200, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Кірова, буд. 144) справа 
№ 229/1441/17, суддя Петров Є. В.

13.06.2017 о 09:40 до Стасюк Геннадій Вячеславович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 84207, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Короленка, буд. 1,  
кв. 301) справа № 229/1444/17, суддя Петров Є. В.

13.06.2017 о 09:25 до Аксьонова Тетяна Анатоліївна (останнє відоме місце 
реєстрації: 84293, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Первомайська, буд. 102) 
справа № 229/1439/17, суддя Петров Є. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про при-
чини 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 на-
лежним чином повідомленим про час, день та місце проведення судового 
засідання.

АБ «УКРГАЗБАНК» оголошує про проведення повторного аукціону  
з продажу майна (активів) Банку, а саме:

Лот № 218797  Квартира №16 заг. пл. 76,27 кв м  за адресою: м. Суми, ву-
лиця Кооперативна, будинок 7

Початкова ціна продажу 839 848,00 грн без ПДВ. Розмір гарантійного вне-
ску 83 984,80 грн.

Лот № 218798  Нежитлове приміщення, центр побутових послуг (кафе, пе-
рукарня), 270,7 кв м, за адр.: м. Харків, вул. Грищенка, 8, кв. 68.

Початкова ціна продажу 989 096,80 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску 98 909,68 грн.

Лот  № 218799  Нежитлова будівля заг. пл.  5035,9 кв. м, розт.  на  
зем.  ділянках за адресами: м.Київ, вул. Старонаводницька: 19 (к. н. 
8000000000:82:294:0041, заг. пл. 0,0609 га) , 21 (к. н. 80000000000:82:294:0040, 
заг. пл. 0,0598 га), 23 (к. н. 8000000000:82:294:0039, заг. пл. 0,0597 га). 
Об’єкт виступає заставою за договорами іпотеки (Іпотекоодержувач — ПАТ 
КБ «ПриватБанк»).

Початкова ціна продажу 245 600 840,64  грн. (підлягає оподаткуванню 
ПДВ). Розмір гарантійного внеску 24 560 084,06 грн.

Аукціон відбудеться 03.07.2017 року з 9:00 до 18:00 на сайті  https://setam.
net.ua. Організатор аукціону ДП «СЕТАМ», м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6, час 
роботи  Пн — Пт, 9:00-18:00. Прийом заявок в електронному вигляді з мо-
менту оприлюднення інформації до 9:00 28.06.2017 року. Гарантійний вне-
сок сплачується не пізніше 9:00 28.06.2017 року на поточний рахунок ДП  
«СЕТАМ», код за ЄДРПОУ 39958500, п/р 26004301066571 в ПАТ «Державний 
ощадний банк України», МФО 322669.

З приводу ознайомлення з майном та за більш детальною інформацією 
звертатись за тел. 044-331-17-21.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Плотниць-
кого Ігоря Венедиктовича, 24.06.1964 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: м. Луганськ, вул. Шевченка, 4, кв. 69) у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 258, ч. 3 ст. 332 КК України в судове засідан-
ня, яке відбудеться 8 червня 2017 року о 10 год. 00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
зал № 5, каб. 28, під головуванням судді Павленко О. О.

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

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кримі-
нальне провадження відносно Кухарішена Андрія Івановича та Головещенка 
Ігоря Васильовича, обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 408 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання викликаються Кухарішен Ан-
дрій Іванович, 08.06.1970 р.н., та Головещенко Ігор Васильович, 24.10.1961 
р.н., обвинувачені у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 
1 ст. 111, ч. 2 ст.408 КК України, яке відбудеться 8 червня 2017 року о 15.30 
год. у приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою:  
м. Київ, вул. П.Шутова, 1, каб. 4, під головуванням судді Криворот О. О.

У разі неявки обвинувачених, оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю об-
винувачених в порядку спеціального судового провадження.

Криворізький районний суд Дніпропетровської обл. (адреса суду: 50002, 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пр. Миру, 5 а) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться:

06.06.2017 о 10:30 до Войціховський Петро Васильович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 53034, Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Кам’яне Поле, 
вул. Східна, буд. 11) справа № 177/135/17, суддя Суботіна С. А.

06.06.2017 о 10:00 до Гуменюк Олександр Іванович (останнє відоме місце 
реєстрації: 53020, Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Лозуватка, вул. 
Театральна, буд. 37) справа № 177/179/17, суддя Суботіна С. А.

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

Маньківський районний суд Черкаської обл. (адреса 
суду: 20100, Черкаська обл., смт Маньківка, вул. Лені-
на, 8) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк», про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться   08.06.2017 о 09:00 до Ман-
дра Марії Виталіївни (останнє відоме місце реєстра-
ції: 20129, Черкаська обл., Маньківський р-н, с. Тим-
ошівка, вул. Чапаєва, буд. 22) справа № 701/455/17-ц,  
суддя Костенко А. І.

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута за його  відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.  З опублікуванням цього ого-
лошення відповідач по справі вважається належним чи-
ном повідомленим про час, день та місце проведення 
судового засідання.

Болградський районний суд Одеської обл. (адре-
са суду: 68702, Одеська обл., м. Болград, вул. 25 Серп-
ня, 192) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк», про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться 06.06.2017 о 15:30 до Плач-
ков Микола Борисович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 68723, Одеська обл., Болградський р-н, с. Калче-
ва, вул. Суворова, буд. 77) справа № 497/456/17, суддя  
Кодінцева С. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута за його  відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.   З опублікуванням цього ого-
лошення відповідач по справі вважається належним чи-
ном повідомленим про час, день та місце проведення 
судового засідання.

Корольовський районний суд м. Житоми-
ра викликає Бардашевського Олега Вікторови-
ча та Бардашевського Віктора Володимировича 
як обвинувачених у кримінальному проваджен-
ні № 296/12587/15-к по обвинуваченню у вчи-
ненні злочину в судове засідання, що відбудеть-
ся 13.06.2017 року о 09.30 год. у приміщенні Ко-
рольовського районного суду м. Житомира за 
адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 
1-К (300), головуючий суддя Скрипка О. В.

Явка обвинувачених в судове засідання 
обов’язкова.

СПРАВА «ОЛеГ АРТемОВич ВОЗНиЙ ПРОТи УКРАїНи  
ТА ОЛеГ ІВАНОВич КОЛеСОВ ПРОТи УКРАїНи» 

(OlEg ArtEmOvych vOZNyy AgAiNst UkrAiNE ANd 
OlEg ivANOvych kOlEsOv AgAiNst UkrAiNE)

(заяви № 2001/12 та № 32748/13)
Стислий виклад рішення від 16 березня 2017 року

Заявники скаржилися за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість 
цивільних проваджень та відсутність у національному законодавстві ефективного за-
собу юридичного захисту. У заяві № 2001/12 заявник також скаржився щодо тих са-
мих фактів, але за іншими положеннями Конвенції.

Після невдалих спроб досягти дружнього врегулювання Уряд України (далі — 
Уряд) повідомив Європейський суд з прав людини (далі — Європейський суд) про 
декларації з метою врегулювання питань, які порушувались цими скаргами. Урядом 
також було запропоновано Європейському суду вилучити заяви з реєстру справ від-
повідно до статті 37 Конвенції в обмін на виплату заявникам відшкодування мораль-
ної та матеріальної шкоди, а також судових та інших витрат.

Європейський суд отримав відповіді заявників про прийняття умов декларації.
Європейський суд вирішив, що після згоди заявників з умовами поданої Урядом 

декларації справи мають розглядатися як дружнє врегулювання спору.
Взявши до уваги факт досягнення сторонами дружнього врегулювання, Європей-

ський суд дійшов висновку, що таке врегулювання спору ґрунтується на повазі до 
прав людини, гарантованих Конвенцією та протоколами до неї, та не знайшов підстав 
для подальшого розгляду заяв. Враховуючи викладене, Європейський суд визнав за 
доцільне вилучити справи з реєстру.

ЗА ЦиХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«Вирішує об’єднати заяви;
Вирішує вилучити заяви зі свого реєстру справ відповідно до статті 39 Конвенції».

СПРАВА «мАЛЬчеНКО ТА ІНШІ ПРОТи УКРАїНи» 
(cAsE mAlchENkO ANd OthErs v. UkrAiNE)

(Заява № 3001/06 та 6 інших заяв)
Стислий виклад рішення від 06 квітня 2017 року

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники 
скаржилися за статтями 3 та 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод (далі — Конвенція) на неналежні умови тримання під вартою та відсутність у 
національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту. Деякі заяв-
ники скаржилися також за іншими положеннями Конвенції.

З огляду на всі наявні в Європейського суду документи та відповідно до його прак-
тики Європейський суд дійшов висновку, що у цій справі умови тримання заявників 
під вартою були неналежними та що у заявників не було ефективного засобу юри-
дичного захисту у зв’язку з цими скаргами, та констатував порушення статей 3 та 13 
Конвенції.

Інші скарги заявників Європейський суд відхилив, оскільки вони не виявляють 
жодних ознак порушень прав і свобод, гарантованих Конвенцією або протоколами 
до неї.

ЗА ЦиХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО 
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує прийнятними скарги щодо неналежних умов тримання під вартою та 

відсутності у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту, 
а також інші скарги відповідно до усталеної практики Суду, як вказано у переліку в до-
датку, а решту скарг у заявах №№ 3001/06, 59537/11 та 71757/11 — неприйнятними;

3. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення статей 3 та 13 Конвенції у 
зв’язку з неналежними умовами тримання під вартою:

4. Постановляє, що було порушення щодо інших скарг відповідно до усталеної 
практики Суду (див. перелік у додатку);

5. Постановляє, що
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам суми, 

зазначені в додатку; ці суми мають бути конвертовані в національну валюту держави-
відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
вищезазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі 
граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в пері-
од несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.»

СПРАВА «ШУСТ ТА СиДОРеНКО ПРОТи УКРАїНи»  
(cAsE OF shUst ANd sidOrENkO v. UkrAiNE)

(Заяви № 41385/06 та № 56391/11)
Стислий виклад рішення від 23 березня 2017 року

Заявники скаржились за пунктом 3 статті 5 Конвенції про захист прав люди-
ни і основоположних свобод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість досу-
дового тримання під вартою. Заявники також скаржилися за іншими положен-
нями Конвенції. Розглянувши їх, Європейський суд дійшов висновку, що вони 
також вказують на порушення Конвенції.

У заяві № 41385/06 заявник скаржився також за іншими положеннями Кон-
венції. Розглянувши його заяву, Європейський суд дійшов висновку, що вона 
не відповідає критеріям прийнятності та не виявляє жодних ознак порушень 
прав і свобод, гарантованих Конвенцією та протоколами до неї.

З огляду на всі наявні в Європейського суду документи та відповідно до йо-
го практики Європейський суд дійшов висновку, що тривалість досудового три-
мання під вартою у цих справах була надмірною, та констатував порушення 
пункту 3 статті 5 Конвенції.

ЗА ЦиХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує прийнятними скарги щодо надмірної тривалості досудово-

го тримання під вартою та інші скарги, які розглядалися відповідно до уста-
леної практики Суду, які вказано у переліку в додатку, а решту скарг у заяві  
№ 41385/06 — неприйнятними;

3. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення пункту 3 статті 5 Кон-
венції у зв’язку з надмірною тривалістю досудового тримання під вартою;

4. Постановляє, що було порушення щодо інших скарг відповідно до устале-
ної практики Суду (див. перелік у додатку);

5. Постановляє, що

(а) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити другому 
заявнику, пану Сидоренку, суму, зазначену в таблиці в додатку; ця сума має бу-
ти конвертована в національну валюту держави-відповідача за курсом на день 
здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розра-
хунку на вищезазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple 
interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального 
банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсотко-
ві пункти.

6. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.»

СПРАВА «САЄНКО ТА ІНШІ ПРОТи УКРАїНи» 
(cAsE OF sAyENkO ANd OthErs v. UkrAiNE)

(Заява № 39167/08 та 4 інші заяви)
Стислий виклад рішення від 23 березня 2017 року

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники 
скаржилися за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав лю-
дини і основоположних свобод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість ци-
вільних проваджень та відсутність у національному законодавстві ефективного 
засобу юридичного захисту. Деякі заявники скаржилися також за іншими по-
ложеннями Конвенції.

З огляду на всі наявні в Європейського суду документи та відповідно до йо-
го практики, Європейський суд дійшов висновку, що тривалість судового роз-
гляду у цих справах була надмірною і не відповідала вимозі «розумного стро-
ку», а також, що у заявників не було ефективного засобу юридичного захисту 
у зв’язку з цими скаргами, та констатував порушення пункту 1 статті 6 та стат-
ті 13 Конвенції.

Решту скарг Європейський суд визнав неприйнятними.
ЗА ЦиХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує прийнятними скарги щодо надмірної тривалості цивільних про-

ваджень та відсутності в національному законодавстві ефективного засобу 
юридичного захисту, а решту скарг у заявах № 39170/09 та № 8365/10 — не-
прийнятними;

3. Постановляє, що ці заяви свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та стат-
ті 13 Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю цивільних проваджень;

4. Постановляє, що
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам 

суми, зазначені в додатку; ці суми мають бути конвертовані в національну ва-
люту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розра-
хунку на вищезазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple 
interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального 
банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсотко-
ві пункти».

Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини
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оголошення

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

В Шевченківському районному суді м. Києва 12.07.2017 
року о 15.30 год. відбудеться судовий розгляд кримінально-
го провадження відносно Захожого Дмитра Павловича, який 
обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 5 ст. 368 КК України.

В судове засідання викликається Захожий Дмитро Пав-
лович.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в по-
рядку спеціального судового провадження.

Суддя Лінник О. П.

Подільський районний суд м. Києва розглядає цивільну справу за 
позовом Публічного акціонерного товариства «УКРСОЦБАНК» до За-
харченка Анатолія Дмитровича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Відповідач у справі: Захарченко Анатолій Дмитрович, 29.08.1963 
р.н., знятий з реєстраційного обліку за адресою: м. Київ, пр-т Правди, 
буд. 88-а, кв. 80, викликається до суду на 19 червня 2017 р. о 09.45 
год., каб. № 9, у приміщення за адресою: м. Київ, вул. Волоська, 6/14 Б, 
для участі у розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття в судове засідання відповідач повинен по-
відомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута за 
його відсутності.

Суддя Ларіонова Н. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,  
м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить розгляд цивільної справи за позо-
вом Нетреба Олени Володимирівни до Нетреба Олександра Михайло-
вича про розірвання шлюбу.

Відповідач у справі: Нетреба Олександр Михайлович, проживає за 
адресою: 84500, Доненька область, м. Бахмут, вул. Леваневського, 
150/22, викликається в судове засідання, призначене на 09 год. 45 хв. 
09.06.2017 р. до суду, каб. № 213, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення на позов та від-
повідні докази. У випадку неможливості прибуття, відповідач повинен 
повідомити суд про причини неявки. За інших обставин розгляд спра-
ви відбудеться у його відсутність.

Суддя Чопик О. П.

Втрачений дублікат Свідо-
цтва про право власності на 
нерухоме майно (серія CAB 
№397760), виданий Головним 
управлінням благоустрою та 
комунального обслуговуван-
ня Донецької міської ради 
11.02.2008 року, на кварти-
ру № 6 в будинку № 3 по бул. 
Шевченка в м. Донецьку, на 
ім’я Кривко Андрія Олексан-
дровича, вважати недійсним.

Ічнянський районний суд Чернігівської області викликає для учас-
ті у розгляді цивільної справи № 733/1975/16-ц, № 2/733/117/17 за позо-
вом Корименка Романа  Миколайовича та Княжевої Вікторії Миколаїв-
ни до Корименка Вадима Миколайовича та Івангородської сільської ра-
ди Ічнянського району Чернігівської області, третя особа: Шоста держав-
на Дніпропетровська нотаріальна контора, про внесення змін до свідоцтва 
про право на спадщину, як відповідача Корименка Вадима Миколайовича  
(останнє місце проживання: 49051, м. Дніпро, вул. Краснопартизанська, 13).

Судове засідання відбудеться о 09 годині 00 хвилин 7 червня 2017 року під 
головуванням судді Т. В. Карапиш у приміщенні Ічнянського районного суду 
за адресою: м. Ічня, вулиця Коваля, № 10 Чернігівської області.

У разі неявки відповідача до суду без поважних причин або неповідомлен-
ня про причини неявки, справа буде розглянута в його відсутність за наяв-
ності доказів, що містяться в матеріалах справи.

Чернігівський районний суд Чернігівської області повідомляє, що 24 липня 
2017 року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні Чернігівського районного суду Чер-
нігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Хлібопекарська, 4, у залі судових 
засідань №1, відбудеться судовий розгляд справи в кримінальному провадженні 
№ 12013260140000105 за обвинуваченням Покотила Миколи Опанасовича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

У судове засідання викликається обвинувачений Покотило Микола Опана-
сович, 06.12.1956 р.н., який зареєстрований за адресою: вул. Довженка, буд. 9,  
с. Шабалинів Коропського району Чернігівської області.

Після опублікування оголошення в пресі, обвинувачений вважається повідо-
мленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого 
справу буде розглянуто за його відсутності.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді Криво-
рученка Д. П., суддів Хоменко Л. В., Меженнікової С. П.

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження № 1-кп/761/917/2017 за обвинуваченням Кишинця О. О. 
за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України, згідно Єдиного державного реєстру 
досудових розслідувань за № 22014080000000045 від 17.06.2014 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що підготовче су-
дове засідання по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеть-
ся 29.06.2017 року о 15 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського районно-
го суду м. Києва за адресою: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, 513 каб.

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

Суддя П. Л. Слободянюк

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької об-
ласті (вул. Образцова, 6, м. Жмеринка Вінницької об-
ласті) викликає Калюжко Юрія Івановича, як відпо-
відача в судове засідання на 09 годину 00 хвилин 18 
липня 2017 року в цивільній справі за позовом Ка-
люжко О. М. до Калюжко Ю. І. про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

У разі неявки сторони викликаються на наступне 
судове засідання по даній справі на 09 годину 00 хви-
лин 26 липня 2017 року.

Суддя В. М. Вернік

Деснянський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Фікса Єфима Зіс’євича, 27.11.1946 ро-
ку народження (останнє відоме місце проживання: АР 
Крим, м. Сімферополь, вул. Мате Залки, 7-Д/48) у під-
готовче судове засідання в кримінальному провадженні 
№42016010000000196 за ст. 111 ч. 1 КК України, яке від-
будеться 4 липня 2017 року о 09.15 годині в приміщен-
ні Деснянського районного суду м. Києва за адресою:  
м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, зал судових засідань №2, 
під головуванням судді Броновицької О. В.

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

Крутіков Леонід Олександрович, 28.10.1986 ро-
ку народження, останнє відоме місце проживання: 
м. Київ, вул. Зодчих, буд. 28-А, кв. 27, викликаєть-
ся до Святошинського районного суду м. Києва як 
відповідач в цивільній справі за позовом Крутікової 
Аліни Анатоліївни до Крутікова Леоніда Олександро-
вича про розірвання шлюбу та стягнення аліментів. 
Судове засідання відбудеться о 09 годині 10 хвилин 
22 червня 2017 року в приміщенні суду за адресою:  
м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал 7. У разі неявки 
відповідача до суду справу буде вирішено на підставі 
наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Миколаєць І. Ю.

Керівнику ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ «РУСТІК» Коломійцю Руслану Ми-

колайовичу, з’явитись до державного виконав-

ця 07.06.2017 р. о 15.30 год. за адресою: 01032,  

м. Київ, вул. Саксаганського, 110, щодо сплати 

боргу в сумі 135 072,00 грн по виконавчому листу  

№ 761/34994/15-ц, виданий 04.05.2016 або надання 

підтверджуючих документів про сплату.

Шевченківський районний суд м. Києва викли-

кає Благодатну Олену Юріївну, 17.07.1977 року на-

родження, як обвинувачену в судове засідання по 

кримінальному провадженню №42016000000002454 

внесеного до ЄРДР 20.09.2016 року відносно Благо-

датної Олени Юріївни у вчиненні кримінального пра-

вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, 

яке призначено на 10 год. 00 хв. 24 липня 2017 року.

Суддя О. А. Голуб

Середино-Будський районний суд Сумської облас-
ті викликає як відповідачів: Вітрук Ларису Миколаїв-
ну, 23.08.1975 р.н., Вітрук Катерину Володимирівну, 
31.03.1999 р.н., зареєстрованих за адресою: вул. Цен-
тральна, 44, с. Прогрес Середино-Будського району Сум-
ської області, у судове засідання на 20.06.2017р. о 13 
год., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: вул. 
Троїцька, 16, м. Середина-Буда Сумської області, у спра-
ві за позовом Вороної Валентини Володимирівни про ви-
знання особи такою, що втратила право користування 
житловим приміщенням.

У разі неявки в судове засідання відповідачів, справа 
буде розглянута в їхню відсутність.

Суддя Ч. М. Теміров

Кожуховській Ользі Василівні, 10 липня 1980 року наро-
дження, останнє відоме місце реєстрації за адресою: м. Ки-
їв, вул. Ташкентська, 52-а, п/б, необхідно 13 червня 2017 ро-
ку з’явитись на 11 год. 00 хв. до Дарницького районного су-
ду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 209, 
для участі у судовому засіданні по цивільній справі за позо-
вом Харченко Ольги Дмитрівни до Кожуховської Ольги Ва-
силівни, 3-тя особа: Головне територіальне управління юсти-
ції в Чернігівській області, про зміну черговості спадкування, 
під головуванням судді Кириченко Н. О.

У разі неявки до суду, справу буде розглянуто по суті за 
наявними в ній матеріалами в порядку ст. 169 ч. 4 ЦПК Укра-
їни.

У випадку неявки відповідачка зобов’язана повідомити 
суд про причини своєї неявки.

Звєрєва Ольга Миколаївна, 25 липня 1983 року на-
родження, місце реєстрації: Харківська область, м. Лю-
ботин, пров. Караванський, 6,  викликається 12 червня 
2017 року о 14.30 до Люботинського міського суду Хар-
ківської області (м. Люботин, вул. Некрасова, 10, зала 
№2) як відповідач по цивільній справі за позовом Звє-
рєва Миколи  Миколайовича до Звєрєвої Ольги Мико-
лаївни, служби у справах дітей про повернення дитини.

Відповідно з ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опублікуванням 
оголошення про виклик відповідач вважається повідо-
мленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки 
відповідача до суду справу буде вирішено на підставі на-
явних у справі доказів.

Суддя І. В. Дем’яненко

Ємільчинський районний суд Житомирської обл. (адреса 
суду: 11200, Житомирська обл., смт. Ємільчине, вул. Жов-
тня, 2) викликає відповідача за позовом ПАТ «Акцентбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться  06.06.2017 о 09:00 до Лавреха Віктор Васильо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 11265, Житомирська 
обл., Ємільчинський р-н, с. Ганнопіль) справа № 277/337/17,  
суддя Гресько В. А.

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

Новопсковський районний суд Луганської області викликає 
Пичурина Євгена Анатолійовича, Пичурина Анатолія Федоро-
вича, Пичурина Артема Анатолійовича, як відповідачів у судо-
ве засідання для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ 
«УкрСиббанк» до Пичурина Євгена Анатолійовича, Пичурина 
Анатолія Федоровича, Пичурина Артема Анатолійовича про 
стягнення суми заборгованості за кредитним договором, про-
центів, нарахованих за користування кредитом, яке відбудеть-
ся 06 червня 2017 року о 08 год 00 хв. (резервна дата судового 
засідання – 12 червня 2017 року о 08 год. 30 хв.) в приміщенні 
Новопсковського районного суду за адресою: вул. Українська, 
28, смт. Новопсков Луганської області.

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

Суддя О. С. Стеценко

Близнюківський районний суд Харківської обл. (адреса 
суду: 64800, Харківська обл., м. Близнюки, вул. Радянська, 
46) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться  08.06.2017 о 13:10 до Карась (Галка) Альона Андріїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 64869, Харківська обл., 
Близнюківський р-н, с. Милівка, вул. Нижня, буд. 19) справа 
№ 612/148/17, суддя Масло С. 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.

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Київ, Вознесен-
ський узвіз, 10-Б, каб. 38) викликає Щьоткіна Антона Бори-
совича на 14 год. 30 хв. 24 жовтня 2017 року як відповіда-
ча у цивільній справі № 760/14763/16-ц (2-2450/17) за по-
зовом Єдиного товариства з обмеженою відповідальністю 
«ФІНАНКОНСУЛТ» до Щьоткіна Антона Борисовича, Мініс-
терства економічного розвитку та торгівлі України про до-
строкове припинення дії свідоцтва України на знак для това-
рів і послуг, зобов’язання внести зміни до Державного реє-
стру свідоцтв України та опублікування відомостей в офіцій-
ному бюлетені «Промислова власність». 

У разі неявки, справу буде розглянуто за відсутності від-
повідача. 

Суддя Українець В. В.

Високопільський районний суд Херсонської обл. 
(адреса суду: 74000, Херсонська обл., смт Високопілля, 
вул. Червоноармійська,104) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгова-
ності, у судове засідання, яке відбудеться:

13.06.2017 о 10:00 до Плиска (Голінська) Ольга Віталі-
ївна (останнє відоме місце реєстрації: 74003, Херсонська 
обл., Високопільський р-н, с. Потьомкіне, вул. Молодіж-
на, буд. 1) справа № 652/197/17, суддя Дригваль В. М.

13.06.2017 о 14:00 до Волчок Євгеній Володимиро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 74012, Херсонська 
обл., Високопільський р-н, с. Кочубеївка, вул. Арташів-
ська, буд. 27) справа № 652/178/17, суддя Дригваль В. М.

13.06.2017 о 14:30 до Чаплюн Микола Володимиро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 74012, Херсон-
ська обл., Високопільський р-н, с. Кочубеївка, вул. Ле-
ніна, буд. 55) справа № 652/175/17, суддя Дригваль В. М.

13.06.2017 о 10:30 до Мірошніченко Аліна Миколаїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 74000, Херсонська 
обл.,  Високопільський р-н., смт Високопілля, вул.Завод-
ська, 2, буд. 2) справа № 652/177/17, суддя Дригваль В. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута за його  відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.   З опублікуванням цього ого-
лошення відповідач по справі вважається належним чи-
ном повідомленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Придніпровський районний суд м.Черкаси (адреса 
суду: 18000, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Гоголя, 
316) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк», про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться:

14.06.2017 о 09:00 до Шакало Ігор Олександрович 
(останнє відоме місце реєстрації: 18030, Черкаська 
обл., м. Черкаси, вул. Ільїна, буд. 605, кв. 11) справа 
№ 711/2568/17, суддя Шипович В. В.

15.06.2017 о 09:30 до Чернявщук Руслан Іванович 
(останнє відоме місце реєстрації: 18002, Черкаська 
обл., м. Черкаси, вул. Богдана Хмельницького, буд. 
31) справа № 711/3011/17, суддя Шипович В. В.

15.06.2017 о 09:15 до Собко Ганна Миколаїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 18000, Чер-
каська обл., м. Черкаси, вул. Амброса Сергія (Ор-
джонікідзе), буд.70, кв. 811) справа № 711/3016/17,  
суддя Шипович В. В.

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

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

Тульчинський районний суд Вінницької обл. (адре-
са суду: 23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Пе-
ремоги, 16) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судо-
ве засідання, яке відбудеться:

06.06.2017 о 09:30 до Бондаренко Іван Івано-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 23600, Ві-
нницька обл., м. Тульчин, вул. Глінки, буд. 9) справа  
№ 148/518/17, суддя Саламаха О. В.

14.06.2017 о 09:00 до Тріколіч Руслан Григорович 
(останнє відоме місце реєстрації: 23600, Вінницька 
обл., м. Тульчин, вул. Леніна, буд. 36, кв. 4) справа  
№ 148/572/17, суддя Карнаух А. П.

14.06.2017 о 09:30 до Дідич Світлана Борисівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 23641, Вінницька 
обл., Тульчинський р-н, с. Журавлівка, вул. Садова, 
буд. 38) справа № 148/563/17, суддя Карнаух А. П.

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

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

Коропський районний суд Чернігівської області (адреса 
суду: 16200, Чернігівська обл., смт Короп, вул. Кибальчича, 
12) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться 06.06.2017 о 10:00 до Сікунка Валентини Сергіївни 
(останнє відоме місце реєстрації: 16200, Чернігівська обл., 
Коропський р-н, с. Карацюбине, б-р Карацюб, буд. 6) справа 
№ 735/568/17, суддя Балаба О. А.

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

Кіцманський районний суд Чернівецької обл. (адреса су-
ду: 59300, Чернівецька обл., м. Кіцмань, вул. Незалежності, 
48) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться  06.06.2017 о 09:30 до Малофій  Миколи  Микола-
йовича (останнє відоме місце реєстрації: 59341, Чернiвецька 
обл., Кіцманський р-н, с. Шипинці, вул. Боженка, буд. 1 А) 
справа № 718/552/17, суддя Мізюк В. М.

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

Краснолиманський міський суд Донецької обл. (адреса суду: 84406, 
Донецька обл., м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 13) викликає відповідача 
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове 
засідання, яке відбудеться:

06.06.2017 о 08:30 до Лобода Кирил Олександрович (останнє відоме 
місце реєстрації: 84411, Донецька обл., Лиманський р-н, с. Рубці, вул. Са-
дова, буд. 77) справа № 236/1197/17, суддя Бікезіна О. В.

12.06.2017 о 08:00 до Ємельянов Віктор Іванович (останнє відоме місце 
реєстрації: 84431, Донецька обл., Лиманський р-н, смт Новоселівка, вул. 
Шевченка, буд. 26) справа № 236/1288/17, суддя Бікезіна О. В.

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

Липоводолинський районний суд Сумської обл. 
(адреса суду: 42500, Сумська обл., смт Липова-Доли-
на, вул. Роменська, 6) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться   06.06.2017 о 10:00 
до Тернова Олена Володимирівна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 42500, Сумська обл., смт Липова Долина, 
1 пров. Комсомольська, буд. 2) справа № 581/200/17, 
суддя Сізов Д. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута за його  відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.   З опублікуванням цього ого-
лошення відповідач по справі вважається належним чи-
ном повідомленим про час, день та місце проведення 
судового засідання.

Борівський районний суд Харківської обл. (адреса 
суду: 63800, Харківська обл., м. Борова, вул. Миру, 11) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться 06.06.2017 о 09:00 до Гончаров Сергій Оле-
гович (останнє відоме місце реєстрації: 63801, Харків-
ська обл., смт. Борова, вул. Садова, буд. 26) справа  
№ 614/207/17, суддя Федченко В. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута за його  відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.   З опублікуванням цього ого-
лошення відповідач по справі вважається належним чи-
ном повідомленим про час, день та місце проведення 
судового засідання.

Чугуївський міський суд Харківської обл. (адреса су-
ду: 63500, Харківська обл., м. Чугуїв, пл. Леніна, 2) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться  06.06.2017 о 09:00 до Овчаренко Павло Ві-
кторович (останнє відоме місце реєстрації: 63506, Хар-
ківська обл., м. Чугуїв, вул. Щорса, буд. 56) справа  
№ 636/1154/17, суддя Слурденко О. І.

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута за його  відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.  З опублікуванням цього ого-
лошення відповідач по справі вважається належним чи-
ном повідомленим про час, день та місце проведення 
судового засідання.
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Марківський районний суд Луганської області по-
відомляє, що 10.06.2016 р. по цивільній справі за 
позовом Фесенко Лариси Михайлівни до Фесен-
ка Ігоря Вікторовича про розірвання шлюбу, справа  
№ 417/2192/16-ц (суддя Дідоренко А. Е.) 26.05.2016 р. 
по цивільній справі за позовом Фесенко Лариси Ми-
хайлівни до Фесенка Ігоря Вікторовича про стягнення 
аліментів на утримання неповнолітньої дитини, спра-
ва № 417/2198/16-ц (суддя Сурніна Л. О.) були ухва-
лені заочні рішення, позовні вимоги задоволені по-
вністю або частково.

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

Білокуракинський районний суд Луганської області викли-
кає в судове засідання боржника та представника третьої особи 
по справам № 409/671/15-ц, № 409/672/15-ц за заявами ТОВ «Фі-
нансова компанія «Довіра та гарантія» про заміну сторони вико-
навчого провадження за рішеннями Білокуракинського районно-
го суду Луганської області від 24.04.2015 року по цивільних спра-
вах № 409/671/15-ц, № 409/672/15-ц за позовом ПАТ «Райффай-
зен Банк Аваль» до Митька Віталія Миколайовича про стягнення 
заборгованості.

Судові засідання відбудуться 15.06.2017 року о 13.30 год., 14 
год. (резервна дата 03.08.2017 року о 13.30, 14.00 год.) у залі суду 
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається боржник Митько Віталій Миколайович, остан-
нє відоме місце реєстрації: м. Луганськ, ЛНАУ, буд. 28, кв. 65, та 
кв-л Ольховський, буд. 11-А, кв. 25, та представник третьої особи 
– ТОВ «Науково-виробниче підприємство «АГРОЛУГАНЬ», останнє 
відоме місцезнаходження: м. Луганськ, вул. А. Линьова, буд. 106, 
офіс 416.

У випадку неявки боржника та представника третьої особи 
справи будуть розглянуті за їхньої відсутності за наявними дока-
зами.

Суддя Максименко О. Ю.

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Домнікову Марію Вікторівну, 02.11.1983 
року народження (останнє відоме місце проживан-
ня: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 
буд. 41/5, кв. 91) у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 21 червня 2017 року о 16 год. 00 хв.

Явка до суду обов’язкова. 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 обвинуваченої до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченої в порядку спеціального судового про-
вадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає 
обвинувачену Бєлоглазову Ірину Костянтинівну, 
15.06.1954 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Більшо-
вицька, 26-Б, кв. 4) у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 14 червня 2017 року о 16 
год. 00 хв.

Явка до суду обов’язкова. 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 обвинуваченої до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченої в порядку спеціального судового про-
вадження.

Козелецький районний суд Чернігівської області повідо-
мляє, що судове засідання у цивільній справі № 734/2915/15-ц 
за позовною заявою ПАТ «Дельта Банк» до Фещенка Сергія 
Володимировича та Юревича Юрія Віталійовича про стягнен-
ня заборгованості, призначене до розгляду в судовому за-
сіданні на 12 годину 00 хвилин 13 червня 2017 під голову-
ванням судді С. М. Бараненка в приміщенні суду за адресою: 
смт Козелець, вул. Свято-Преображенська, 7 Чернігівської 
області. Для участі у справі, як відповідачі викликаються:

Фещенко Сергій Володимирович, останнє відоме міс-
це реєстрації: смт Десна, вул. Довженка, 40 а, кв. 131, Козе-
лецький район, Чернігівська область, 17044;

Юревич Юрій Віталійович, останнє відоме місце реєстра-
ції: м. Київ, вул. Харківське шосе, 60, кв. 36, 02091.

Одночасно суд повідомляє, що з опублікуванням оголо-
шення про виклик, відповідачі вважаються повідомленими 
про час та місце розгляду справи, тому у разі відсутності ві-
домостей про причини неявки відповідачів повідомлених на-
лежним чином, причину неявки буде визнано судом непо-
важною і суд вирішує справу на підставі наявних даних чи 
доказів (ухвалює заочне рішення).

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Рудницький Денис Васильович, 08.09.1977 

р.н., уродженець с. Комсомольське, м. Воркути Російської 
Федерації, тимчасово непрацюючий, неодружений, з серед-
ньою освітою, раніше несудимий, зареєстрований за адре-
сою: м. Херсон, вул. Пушкінська, б. 8, документований пас-
портом громадянина України серії МР № 051433 (вида-
ний 4 серпня 2003 року Комсомольським РВ УМВС Укра-
їни в Херсонській області), відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135 КПК України вам необхідно з’явитися 6 червня 2017 ро-
ку о 10 год. 00 хв. та 7 червня 2017 року о 10 год. 00 хв. у 
каб. № 93, до слідчого відділу УСБУ в Херсонській області 
до старшого слідчого Яніцького C. M., р.т. (0552458521) за 
адресою: м. Херсон, вул. Лютеранська (Кірова), 1, для по-
відомлення про змінену підозру у кримінальному прова-
дженні № 22015230000000059 та ознайомлення з матеріа-
лами кримінального провадження № 22015230000000059 
від 18.09.2015 за ст. 258-3 ч. 1 КК України в порядку ст. 290 
КПК України.

Подільський районний суд м. Києва викликає 
обвинуваченого Лукачова Станіслава Олеговича, 
04.01.1980 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. 
О.Невського/Річна, 29/11) у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться 14 червня 2017 року о 
16 год. 15 хв.

Явка до суду обов’язкова. 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, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає 
обвинувачену Халдєєву Олену Вікторівну, 09.09.1967 
року народження (останнє відоме місце проживання: 
10-й мікрорайон, 20, кв. 14, м. Красноперекопськ, АР 
Крим, 96000) у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, у судо-
ве засідання, яке відбудеться о 14 годині 30 хвилин 
29 червня 2017 року.

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

Судове засідання відбудеться в приміщенні Го-
лосіївського районного суду м. Києва за адресою: 
03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал 
№ 3 (головуючий суддя Первушина О. С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з момен-
ту опублікування оголошення, обвинувачена вважа-
ється належним чином ознайомлена з його змістом.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 426/4976/2016-к стосовно Ткаченка Леоніда Леонідови-
ча, 31.08.1971 року народження, обвинуваченого у вчинен-
ні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 КК України, по яко-
му здійснювалось спеціальне досудове розслідування в по-
рядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений 
Ткаченко Леонід Леонідович зареєстрований за адресою: 
Луганська область, м. Луганськ, вул. Фрунзе, б. 4, кв. 61.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Ткаченко 
Леоніда Леонідовича, у підготовче судове засідання, яке від-
будеться 07 червня 2017 року на 10.30 годину в залі судо-
вих засідань Сватівського районного суду Луганської облас-
ті, що розташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Єжеля Михайла Броніславовича, 19.10.1952 
р.н., обвинуваченого у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідан-
ня викликається Єжель Михайло Броніславович, 
19.10.1952 р.н., обвинувачений у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 4  
ст. 364 КК України, яке відбудеться 14 червня 2017 ро-
ку о 15.00 год. у приміщенні Солом’янського районно-
го суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, 
каб. 10, під головуванням судді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченого, оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/512/2017 за обвинуваченням Царьова О. 
А. за ч. 3 ст. 103, ч. 2 ст. 110 КК України, згідно Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань за 
№ 2201600000000047 від 02.03.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судовий розгляд по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться 20.06.2017 ро-
ку о 09 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 03680, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31 А, 513 каб. 

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

Суддя П. Л. Слободянюк

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження 
відносно Лісовської Валентини Володимирівни, 
27.12.1949 року народження, обвинуваченої у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України. У зв’язку з чим, в підго-
товче судове засідання викликається Лісовська Ва-
лентина Володимирівна, 27.12.1949 року народжен-
ня, обвинувачена у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке 
відбудеться 16 червня 2017 року о 09.30 год. у при-
міщенні Солом’янського районного суду м. Києва за 
адресою: м. Київ, вул. П.Шутова, 1, каб. 10, під голо-
вуванням судді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченої, оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченої в порядку спеціального судового прова-
дження.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської 

області судді Юрченко С. О. знаходиться спеціальне кримі-
нальне провадження № 426/17404/16-к стосовно Кошкалди 
Наталії Борисівни, 11.11.1970 року народження, обвинуваче-
ної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни. Обвинувачена Кошкалда Н.Б. зареєстрована за адресою: 
м. Луганськ, проїзд 2-й Онєжський, 4-Б.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України. Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Кошкалду 
Наталію Борисівну у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 06 червня 2017 року о 10 год. 00 хв. в залі Сватівсько-
го районного суду Луганської області, що розташований за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючого судді Юрченко С. О., суддів Попової О. М., Скрипник 
С. М.

Повістка про виклик обвинуваченої
В провадженні Сватівського районного суду Луганської об-

ласті знаходиться кримінальне провадження № 426/8735/2016-
к стосовно Малахової Світлани Анатоліївни, 27.08.1964 року на-
родження, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого  
ст. 109 ч. 1, ст. 258-3 ч. 1, ст. 110 ч. 2 КК України, по якому здій-
снювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, перед-
баченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачена Малахова Світ-
лана Анатоліївна, зареєстрована за адресою: Луганська область,  
м. Луганськ, вул. Ширшова, б. 13а.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Малахову Світла-
ну Анатоліївну, у підготовче судове засідання, яке розглядаєть-
ся в порядку спеціального судового провадження та відбудеть-
ся 09 червня 2017 року на 10.30 годину в залі судових засідань 
Сватівського районного суду Луганської області, що розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головую-
чого судді Половинки В. О., суддів Попової О. М., Скрипник С. М.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійснені 
спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської облас-
ті знаходиться кримінальне провадження № 426/12131/2016-к 
стосовно Костенко Олени Миколаївни, 13.11.1968 року наро-
дження, обвинувачену у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 109, ч. 2 ст. 110 та ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійсню-
валось спеціальне досудове розслідування в порядку, передба-
ченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачена Костенко Олени Ми-
колаївни, зареєстрована за адресою: Луганська область, Красно-
донський район, вул. Ювілейна, б. 9.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський ра-
йонний суд Луганської області викликає Костенко Олену Мико-
лаївну, у підготовче судове засідання, яке розглядається в поряд-
ку спеціального судового провадження та відбудеться 06 черв-
ня 2017 року на 10.00 годину в залі судових засідань Сватівсько-
го районного суду Луганської області, що розташований за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головую-
чого судді Половинки В. О., суддів Юрченко C. O., Попової О. М.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської об-

ласті знаходиться кримінальне провадження № 426/8738/2016-к 
стосовно Малихіна Олександра Сергійовича, 12.01.1981 року на-
родження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого 
ст. 258-3 ч. 1, ст. 110 ч. 2 КК України, по якому здійснювалось 
спеціальне досудове розслідування в порядку, передбаченому 
ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Малихін Олександр Сер-
гійович, зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Лу-
ганськ, кв. Південний, б. 4-а, кв.76.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Малихіна Олександра 
Сергійовича, у підготовче судове засідання, яке розглядається в 
порядку спеціального судового провадження та відбудеться 07 
червня 2017 року на 11.30 годину в залі судових засідань Сва-
тівського районного суду Луганської області, що розташований 
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головую-
чого судді Половинки В. О., суддів Попової О. М., Скрипника С. М.

В провадженні Лисичанського міського суду Лу-
ганської області перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/415/115/17, внесене до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань № 22016130000000177 від 11.08.2016 року, 
стосовно Пархоменко Світлани Миколаївки, 06 липня 1962 
року народження, обвинуваченої у вчиненні злочину, перед-
баченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійснювалось 
спеціальне досудове розслідування в порядку, передбачено-
му ст. 297-1 КПК України.

Обвинувачена: Пархоменко Світлана Миколаївна, зареє-
стрована за адресою: Луганська область, місто Перевальськ, 
вулиця Леніна, 61.

На підставі ст. ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський 
міський суд Луганської області викликає Пархоменко Світла-
ну Миколаївну в судовий розгляд, який відбудеться 07 черв-
ня 2017 року о 10.00 годині в залі судових засідань Лисичан-
ського міського суду Луганської області за адресою: Луган-
ська область, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядається колегією суддів 
у складі: головуючого судді Березіна А. Г., суддів Старікової 
М. М., Чернобривко Л. Б.

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської об-
ласті перебуває кримінальне провадження № 415/2637/16-к 
внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань  
№ 22015170000000005 від 10.02.2015 року, стосовно Рєзнік Сер-
гія Сергійовича, 04 травня 1979 року народження, обвинуваче-
ного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування 
в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України.

Обвинувачений: Рєзнік Сергій Сергійович, зареєстрований за 
адресою: місто Полтава, вулиця Миру, 9/17, мешкає за адресою: 
Луганська область, місто Алчевськ.

На підставі ст. ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський місь-
кий суд Луганської області викликає Рєзнік Сергія Сергійовича в 
судовий розгляд, який здійснюється в порядку спеціального су-
дового провадження та відбудеться 07 червня 2017 року о 09.00 
годині в залі судових засідань Лисичанського міського суду Лу-
ганської області за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, 
вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядається колегією суддів у 
складі: головуючого судді Березіна А. Г., суддів Старікової М. М., 
Чернобривко Л. Б.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Суворова Євгена Вікторовича (Лу-
ганська область, м. Кадієвка (Стаханов), вул. Карла Ліб-
кнехта, 97/51), третьої особи: Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Екліс» м. Київ (код ЄДРПОУ 32959012, 
02094, м. Київ, вул. М. Лебедєва, 6а) у судове засідання 
з розгляду цивільної справи № 428/3799/17 за позовом 
Закритого акціонерного товариства «Єврофінанс» в осо-
бі ліквідатора ЗАТ «Єврофінанс» арбітражного керуючо-
го Саєнка В.В. до Суворова Євгена Вікторовича про ви-
требування майна з чужого незаконного володіння та ви-
знання права власності на транспортний засіб, яке відбу-
деться 08 червня 2017 року о 09 годині 00 хвилин у при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєро-
донецьк, бул. Дружби Народів, 19. У разі неявки на вка-
зане судове засідання суд розглядатиме справу без ва-
шої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. О. Юзефович

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського. районного суду Луганської об-

ласті знаходиться кримінальне провадження № 426/8734/2016-к 
стосовно Мануйлова Євгена Володимировича, 05.01.1967 року 
народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого 
ст. 109 ч. 1, ст. 258-3 ч. 1, ст. 110 ч. 2 КК України, по якому здій-
снювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, перед-
баченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Мануйлов Євген 
Володимирович, зареєстрований за адресою: Луганська область, 
м. Луганськ, 1-й мікрорайон, б. 4, кв. 1.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський ра-
йонний суд Луганської області викликає Мануйлова Євгена Во-
лодимировича, у підготовче судове засідання, яке розглядаєть-
ся в порядку спеціального судового провадження та відбудеть-
ся 08 червня 2017 року на 15.30 годину в залі судових засідань 
Сватівського районного суду Луганської області, що розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

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

Тернівський міський суд Дніпропетровської об-
ласті викликає відповідача Вітюка Андрія Анатолі-
йовича, 09.12.1982 року народження, остання адре-
са реєстрації: Дніпропетровська область, м. Тернів-
ка, вул. Харківська, буд. 9, кв. 46, на розгляд цивіль-
ної справи № 194/282/17 за позовом Щедловської 
Оксани Дмитрівни до Вітюка Андрія Анатолійови-
ча про позбавлення права користування житловим 
приміщенням, яке відбудеться 13 червня 2017 року 
о 09.00 годині в приміщенні Тернівського місько-
го суду Дніпропетровської області за адресою: Дні-
пропетровська область, м. Тернівка, вул. Лермон-
това, 15-а. З опублікуванням оголошення про ви-
клик, відповідач вважається повідомленим про час 
та місце розгляду справи і у випадку неявки, роз-
гляд справи може бути проведений за його відсут-
ністю за наявними в справі доказами з постанов-
ленням заочного рішення.

Суддя І. С. Солодовник

Ємільчинський районний суд Жито-
мирської області викликає відповідача 
Щербину Володимира Олексійовича у ци-
вільній справі №277/259/17 за позовом 
ТОВ «Комплекс Агромарс» до Щербини 
Володимира Олексійовича про відшкоду-
вання матеріальної шкоди, заподіяної під-
приємству працівником, у судове засідан-
ня, яке відбудеться 8 червня 2017 року о 
10 годині 00 хвилин за адресою: Жито-
мирська область, смт Ємільчине, вул. Не-
залежності, 2.

У разі неявки в судове засідання спра-
ва буде розглянута у відсутності Щерби-
ни Володимира Олексійовича за наявни-
ми в ній доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

Суддя В. А. Гресько

Херсонський міський суд Херсонської 
області повідомляє, що 22.06.2017 р. о 
10.45 год. у приміщенні суду за адресою: 
м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, каб. 
№ 410, відбудеться слухання цивільної 
справи за позовом Пушної Тетяни Мико-
лаївни до Пугача Євгенія Олександровича 
про усунення перешкод у здійсненні пра-
ва власності.

Просимо відповідача Пугача Євгенія 
Олександровича з’явитися до суду на вка-
зані дату і час. У випадку неявки відпові-
дача справа буде розглянута у його від-
сутність.

Суддя О. Й. Ігнатенко

Малиновський районний суд м. Одеси 
викликає Саад Мундхер Ахмед Хуссейн, 
останнє відоме місце проживання: м. Оде-
са, вул. Малиновського, буд. 71, кв. 205, 
як відповідача в судове засідання по ци-
вільній справі за позовом Распопіної Ді-
ани Миколаївни до Саад Мундхер Ахмед 
Хуссейн про розірвання шлюбу, призна-
чене на 8 серпня 2017 року о 10 годині 00 
хвилин у кабінеті № 220 суду за адресою: 
м. Одеса, вул. В. Стуса, 1-а.

У разі неявки в судове засідання без 
поважних причин, розгляд справи буде 
проведено за вашої відсутності за наявни-
ми в ній доказами.

Суддя Маркарова С. В.

Комінтернівський районний суд Одесь-
кої області викликає як відповідача Агі-
шева Андрія Миколайовича, 12.07.1975 
р.н., у судове засідання, яке відбудеться 
14 червня 2017 року о 16.00 год. у при-
міщенні Комінтернівського районного су-
ду за адресою: смт Комінтернівське, вул. 
Першотравнева, 51, зал № 3, в якому буде 
слухатись цивільна справа за позовною 
заявою Масалха Махира до Агішева Ан-
дрія Миколайовича про визнання батьків-
ства та внесення змін до актового запису 
про народження дитини.

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

Державне підприємство «Київський бронетанко-
вий завод», ідентифікаційний код 14302667, місце
знаходження: 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 34
А, оголошує конкурс по відбору оцінювачів та органі
заторів аукціону на наступних умовах.

Вимоги до оцінювачів:
– бути юридичною особою або фізичною особою

підприємцем, зареєстрованою у встановленому за
коном порядку;

– наявність сертифіката оцінювача;
– досвід оціночної діяльності не менше трьох ро

ків;
– відкриті напрями діяльності 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.7, 2.1, 2.2;
– наявність технічних, організаційних і фінансових 

можливостей здійснення оцінки майна та майнових 
прав в м. Києві;

Перелік документів, які претендент повинен нада
ти для участі в конкурсі:

1. Заява про участь у конкурсі, в якій зазначається 
повне найменування; код ЄДРПОУ; місцезнаходжен
ня; номер телефону та інші засоби зв’язку; інформа
цію про досвід здійснення оціночної діяльності, ін
формацію на підтвердження наявності технічних, ор
ганізаційних і фінансових можливостей здійснення 
оцінки майна та майнових прав у м. Києві.

2. Засвідчені в установленому порядку копії уста
новчих документів (статут, виписка).

3. Виклад цінових пропозиції та/або цінової полі
тики щодо різних видів об’єктів оцінки (нерухомість, 
машини, майнові права, земельна ділянка тощо).

4. Проект договору без зазначення об’єкта оцін
ки та ціни.

Вимоги до організаторів аукціонів:
– бути юридичною особою, зареєстрованою у 

встановленому законом порядку:
– досвід діяльності по організації торгів не менше 

трьох років;
– наявність технічних, організаційних і фінансових 

можливостей організації торгів у м. Києві;
Перелік документів, які претендент повинен нада

ти для участі в конкурсі:
1. Заява про участь у конкурсі, в якій зазначаєть

ся повне найменування; код ЄДРПОУ; місцезнахо
дження; номер телефону та інші засоби зв’язку; ін
формацію про досвід організації аукціонів, інформа
цію на підтвердження наявності технічних, організа
ційних і фінансових можливостей організації торгів 
у м. Києві.

2. Засвідчені в установленому порядку копії уста
новчих документів (статут, виписка).

3. Виклад цінових пропозиції та/або цінової політи
ки щодо винагороди організатора аукціону.

4. Проект договору без зазначення об’єкта прода
жу та ціни.

Строк прийняття від кандидатур заяв та докумен
тів – десять робочих днів після оприлюднення цього 
оголошення (включно).

Марківський районний суд Луганської області по
відомляє, що 28.09.2016р. по цивільній справі за по
зовом Публічного акціонерного товариства «Дер
жавний ощадний банк України» в особі філії — Лу
ганського обласного управління AT «Ощадбанк» до 
Шатєрнікова Романа Миколайовича про стягнен
ня заборгованості за кредитним договором, справа 
№ 417/2727/16ц (суддя Сурніна Л. О.), 25.11.2016р. 
по цивільній справі за позовом Публічного акціонер
ного товариства «Державний ощадний банк Украї
ни» в особі філії — Луганського обласного управ
ління AT «Ощадбанк» до Позивайла Максима Олек
сійовича, Позивайло Наталії Михайлівни, Позивай
ла Олексія Максимовича про стягнення заборго
ваності за договором відновлюваної кредитної лі
нії, справа № 417/3206/16ц (суддя Дідоренко А. Е.), 
24.10.2016р. по цивільній справі за позовом Публіч
ного акціонерного товариства «Державний ощадний 
банк України» в особі філії — Луганського обласно
го управління AT «Ощадбанк» до Афанасьєва Кос
тянтина Олексійовича, Ардельянова Івана Олексійо
вича, Афанасьєва Євгена Олексійовича про стягнен
ня заборгованості за кредитним договором, справа  
№ 417/3026/16ц (суддя Дідоренко А. Е.), 06.05.2016р. 
по цивільній справі за позовом Публічного акціонер
ного товариства «Державний ощадний банк Украї
ни» в особі філії — Луганського обласного управ
ління AT «Ощадбанк» до Михайлова Євгена Івано
вича, третя особа: Товариство з обмеженою відпо
відальністю «Племінний завод імені Літвінова» про 
стягнення заборгованості за кредитним догово
ром, справа № 417/1800/16ц (суддя Шкиря В. М.), 
16.02.2016р. по цивільній справі за позовом Публіч
ного акціонерного товариства «Державний ощадний 
банк України» в особі філії — Луганського обласно
го управління AT «Ощадбанк» до Михайлова Євге
на Івановича, третя особа: Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Племінний завод імені Літвінова» 
про стягнення заборгованості за кредитним догово
ром, справа № 417/1744/15ц (суддя Дідоренко А. Е.), 
10.06.2016р. по цивільній справі за позовом Публіч
ного акціонерного товариства «Державний ощадний 
банк України» в особі філії — Луганського обласно
го управління AT «Ощадбанк» до Михайлова Євге
на Івановича, третя особа: Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Племінний завод імені Літвінова» 
про стягнення заборгованості за кредитним догово
ром, справа № 417/2233/16ц (суддя Дідоренко А. Е.), 
ухвалені заочні рішення, позовні вимоги задоволені 
повністю або частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що 
заочне рішення може бути переглянуте 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.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ломоносова,  
№ 157) розглядає цивільну справу за позовом Ларіної А.С. до Ла
ріна С.В., третя особа: ООП служби у справах дітей Слов’янської 
міської ради, про позбавлення батьківських прав. Відпові
дач у цивільній справі № 233/1441/17 Ларін Сергій Вікторович, 
04.08.1974 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька об
ласть, м. Макіївка, вул. Потьомкіна, 26/2, викликається у судо
ве засідання на 09.00 год. 08 червня 2017 р. Розгляд відбудеться 
в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької 
області (корп. № 2, каб. № 16).

У випадку неприбуття в судове засідання відповідач повинний 
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розгля
нута за його відсутності.

Суддя Т. О. Мартишева

Слов’янським міськрайонним судом Донецької облас
ті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) роз
глядається кримінальне провадження за обвинувачен
ням Богатира Якова Геннадійовича у вчиненні кримі
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258
3 КК України:

Обвинувачений: Богатир Яків Геннадійович, останнє 
місце реєстрації та проживання: Одеська область, Комін
тернівський район, с. Свердлове, вул. Гагаріна, буд. 12, 
викликається на 08 червня 2017 року о 09 год. 00 хв. до 
суду для участі у розгляді справи по суті.

Суддя С. Г. Пронін

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає 
цивільну справу про розірвання шлюбу та стягнення алімен
тів на утримання неповнолітньої дитини за позовом Тичини 
Людмили Юріївни до:

Відповідач: Тичина Ігор Олександрович, останнє місце 
проживання. Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Новосодів
ська, буд. 5, кв. 99, викликається 07 червня 2017 року о 09 
год. 00 хв. до суду, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Кузнецов Р. В.

Дружківський міський суд Донецької обл. повідомляє, 
що 25.05.2017 року була постановлена ухвала про спеці
альне судове провадження у кримінальному провадженні 
№22014170000000115 щодо обвинуваченого Южика Бориса Во
лодимировича, 05.04.1955 р.н., за ч. 2 ст. 110 КК України.

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, м. Друж
ківка, вул. Енгельса, 45) розглядає кримінальне провадження 
1кп/229/239/2017 за обвинуваченням Южика Бориса Володи
мировича, 05.04.1955 р.н., за ознаками кримінального право
порушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України. Обвинуваче
ний у справі: Южик Б. В. (останнє відоме суду місце проживання:  
м. Дружківка, вул. Космонавтів, буд. 32, кв. 79) викликається на 
6 червня 2017 року о 10.30 год. до суду, зал судових засідань  
№ 5, для участі у розгляді справи по суті.

Суддя О. О. Сєрікова

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,  
м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розгля
дає цивільну справу за позовом Дьоміна С.В. до Паніної А.В., третя 
особа: Орган опіки та піклування служби у справах дітей Слов’янської 
міської ради, про надання дозволу на виїзд неповнолітньої дитини 
на територію, тимчасово не підконтрольну українській владі, та за 
кордон без дозволу (згоди) матері. Відповідачка у цивільній справі  
№ 233/1894/17 Паніна Анжела Володимирівна, 25.10.1983 р.н., остан
нє відоме місце проживання: Донецька область, м. Дебальцеве, вул. 
Курчатова, 88/10, викликається у судове засідання на 13.30 год. 08 
червня 2017 р. Розгляд відбудеться в приміщенні Костянтинівського 
міськрайонного суду Донецької області (корп. № 2, каб. № 16).

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

Суддя Т. О. Мартишева

Петрик Володимир Володимирович, 20.01.1948 р.н., остан
нє відоме місце проживання якого: Донецька обл., м. Харцизьк, 
мн Металургів, буд. 17, кв. 37, Петрик Едуард Володимирович, 
15.10.1971 р.н., останнє відоме місце проживання якого: Доне
цька обл., м. Харцизьк, мн Металургів, буд. 17, кв. 37, викли
каються до Добропільського міськрайонного суду Донецької об
ласті, як відповідачі по цивільній справі № 227/1021/17 за позо
вом ПАТ «Державний Ощадний банк України» в особі філії Доне
цьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Петрика Володими
ра Володимировича, Петрика Едуарда Володимировича про стяг
нення заборгованості. Судове засідання відбудеться 08.06.2017 
року о 09.00 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька об
ласть, м. Добропілля, вул. Банкова, 39А. У разі неявки відпові
дачів до суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній да
них чи доказів.

Суддя Корнєєва В. В.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької 
області (87545, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) розглядає кримі
нальне провадження № 22014050000000470 відносно Беляніна 
Юрія Івановича за підозрою у вчиненні кримінальних правопору
шень, передбачених ст. 2583 ч. 1, ст. 263 ч.1 КК України.

Обвинувачений Бєлянін Юрій Іванович, який зареєстрований 
за адресою: Донецька область, місто Мирноград, мн Світлий, 
5б, викликається на 08.30 годину 07.06.2017 року та на 08.30 
год. 07.07.2017 року у кабінет № 205 для участі у розгляді спра
ви по суті.

У випадку неприбуття обвинувачений повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його від
сутність на підставі документів, які маються в матеріалах справи.

Суддя Міхєєва І. М.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас
ті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «ВіЕйБі Банк» 
до Криволєсової О. О. про звернення стягнення на предмет іпо
теки. Відповідачка в цивільній справі №233/1199/17 – Криволє
сова Олена Олексіївна, 10.07.1959 р.н., зареєстрована: Донецька 
область, м. Костянтинівка, мн Калінінський, 8/65, викликається 
в судове засідання на 15.00 год. 9 червня 2017р. Розгляд відбу
деться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду До
нецької області (корп. №2, каб. №16).

У випадку неприбуття в судове засідання відповідачка пови
нна повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз
глянута за її відсутності.

Суддя Т. О. Мартишева

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,  
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовною 
заявою ПАТ КБ «Приват Банк» до Доценка Дмитра Володимиро
вича про стягнення заборгованості. Відповідач по справі викли
кається до суду (м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, кім. 
302), для участі у розгляді справи по суті: 

– Доценко Дмитро Володимирович, 11.05.1993 року наро
дження, який мешкає за адресою: 84507, Донецька область, м. 
Бахмут, вул. Рабкорівська, буд. 54, на 9 червня 2017 року о 08.50 
годині.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по
зову та дакази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен 
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розгля
нута у його відсутність.

Суддя Фролова Н. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області  
(м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає ци
вільну справу 2/219/2896/2017 за позовом ПАТ «Держав
ний Ощадний банк України» до Власюк Маргарити Вікторів
ни про стягнення боргу.

Відповідачка у справі: Власюк Маргарита Вікторівна, 
останнє місце реєстрації – Донецька область, м. Єнакієве, 
вул. Войкова, 156, викликається на 08.06.2017 року о 08.05 
годині до суду, каб. № 309, для участі у розгляді справи по 
суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачка пови
нна повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглядатися у її відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас
ті (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає кримінальну 
справу за обвинуваченням Аніщука Тараса Олеговича за ско
єння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 
2583 КК України. Обвинувачений по справі викликається до 
суду (м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, кім. 302), 
для участі у розгляді кримінального провадження – Аніщук 
Тарас Олегович, 02.04.1984 року народження, який мешкає 
за адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул. Проле
тарська, буд. 14, на 7 червня 2017 року о 10.00 годині.

Одночасно Артемівський міськрайонний суд Донецької 
області повідомляє про наслідки неприбуття обвинувачено
го за викликом суду, передбачені ст. 323 КПК України.

Суддя Фролова Н. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розгля
дає цивільну справу за позовом Бабич Вікторії Олексіївни до 
Стрела Дмитра Володимировича про позбавлення батьків
ських прав та стягнення аліментів.

Відповідач по справі: Стрела Дмитро Володимирович, 
18.02.1982 року народження, який проживає за адресою:  
м. Донецьк, вул. 50ї Гвардійської Дивізії, буд. 4А, кім. 42, 
викликається на 07.06.2017 року о 09 годині 00 хвилин до су
ду, кабінет № 312, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення шодо 
позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він по
винен повідомити суд про причину неявки, інакше справа бу
де розглянута у його відсутність.

Суддя Погрібна Н. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,  
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовною 
заявою ПАТ КБ «Приват Банк» до Гладкої Світлани Сергіївни про 
стягнення заборгованості. Відповідачка по справі викликається 
до суду (м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, кім. 302), для 
участі у розгляді справи по суті:

– Гладка Світлана Сергіївна, 03.01.1991 року народження, яка 
мешкає за адресою: 84523, Донецька область, м. Сіверськ, вул. 
Садова, буд. 10, кв. 12, на 9 червня 2017 року о 08.10 годині.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо по
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачки, вона повинна 
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розгля
нута в її відсутність.

Суддя Фролова Н. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, 
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивіль
ну справу за позовною заявою Смирнової Олени Михайлівни до 
Трапаідзе Акакія Георгійовича про визнання особи такою, що 
втратила право користування житловим приміщенням.

Відповідач по справі 219/2745/17 – Трапаідзе Акакій Георгі
йович, 5 листопада 1991 року народження, зареєстрований за 
адресою, вказаною в позовній заяві: Донецька область, м. Бах
мут, вул. Лермонтова, 4, викликається на 7 червня 2017 року о 
14 годині 00 хвилин до суду, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Т. В. Давидовська

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,  
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовною 
заявою ПАТ КБ «Приват Банк» до Лагошиної Марини Миколаїв
ни про стягнення заборгованості. Відповідачка по справі викли
кається до суду (м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, кім. 
302), для участі у розгляді справи по суті:

– Лагошина Марина Миколаївна, 26.09.1976 року народжен
ня, яка мешкає за адресою: 84523, Донецька область. м. Сі
верськ, вул. Зарічна, буд. 69, на 9 червня 2017 року о 08.20 го
дині.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо по
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачки, вона повинна 
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розгля
нута в її відсутність.

Суддя Фролова Н. М.

Попаснянський районний суд Луганської області викликає об
винуваченого Пачковського Миколу Анатолійовича, 27.01.1966 
року народження, зареєстрованого за адресою: Луганська об
ласть, м. Попасна, вул. Миронівська, 6/11, щодо якого здійсню
валося спеціальне досудове розслідування, у судове засідання 
по кримінальному провадженню №423/381/17 по обвинувачен
ню Пачковського Миколи Анатолійовича у вчиненні злочину, пе
редбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, яке відбудеться 6 червня 
2017 року о 10 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: Луган
ська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6.

У разі неявки обвинуваченого до суду, відповідно до ст. 323, п. 
201 Розділу XI «Перехідні положення» КПК України за клопотан
ням прокурора суд може прийняти рішення про здійснення спе
ціального судового провадження (за відсутності обвинувачених).

Суддя І. В. Лизенко

Кремінський районний суд Луганської облас
ті, що розташований за адресою: Луганська об
ласть, м. Кремінна, вул. Тітова, 5, викликає Назарен
ко Юлію Іванівну та Рябініна Валентина Івановича, 
як обвинувачених, у судове засідання по криміналь
ному провадженню № 414/1899/15к, провадження  
№ 1кп/414/9/2017 стосовно Назаренко Юлії Іванівни 
та Рябініна Валентина Івановича, обвинувачених за  
ч. 2 ст. 110 КК України, що відбудеться 6 червня 2017 
року о 10 годині 00 хвилин.

Суддя Є. М. Акулов

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викли
кає як відповідача Смєкалова Миколу Олексійовича (остан
нє відоме місце реєстрації: Луганська область, м. Сєвєродо
нецьк, вул. Танкістів, 22/35) у судове засідання з розгляду 
цивільної справи №428/3787/17 за позовом Смєкалової Елві
ри Казамфар кизи до Смєкалова Миколи Олексійовича про 
надання дозволу на перетинання кордону України малоліт
ньою дитиною у супроводі матері без згоди та супроводу 
батька, яке відбудеться 6 червня 2017 року о 08 годині 10 
хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. 
Сєвєродонецьк, бул. Дружби Народів, 19. У разі неявки на 
вказане судове засідання суд розглядатиме справу без ва
шої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. О. Юзефович

Лисичанський міський суд Луганської області ви
кликає як відповідача Балабана Віталія Васильови
ча, який зареєстрований за адресою: пр. Перемоги, 
буд. 109, кв. 66, м. Лисичанськ, Луганська область, 
у судове засідання з розгляду цивільної справи за 
позовом Федоренко Олени Олександрівни до Бала
бана Віталія Васильовича, яке відбудеться 6 червня 
2017 р. о 16 годині 00 хвилин у приміщенні суду за 
адресою: м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38, каб. 
7. У разі неявки в судове засідання, справа буде роз
глянута без вашої участі.

Суддя М. О. Краснокутська

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви
кликає як відповідачку Третьякову Ольгу Олексіївну (Лу
ганська область, м. Кадіївка (Стаханов), вул. Стахано
ва, 3а/37) у судове засідання з розгляду цивільної спра
ви №428/4781/17 за дорученням Заводського районно
го суду м. Мінськ Республіки Білорусь стосовно допиту 
як відповідачки Третьякової Ольги Олексіївни у цивіль
ній справі за позовом Короткевича Геннадія Титовича до 
Третьякової Ольги Олексіївни про визнання права влас
ності на майно в порядку спадкування, яке відбудеться 
7 червня 2017 року о 08 годині 10 хвилин у приміщенні 
суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
бул. Дружби Народів, 19. 

Суддя І. О. Юзефович

Повістка про виклик 
Підозрюваний Колоснюк Володимир Володими

рович, 18.10.1964 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 42, 
133, 135 КПК України викликається о 10 год. 00 хв. 
6 та 7 червня 2017 року до старшого слідчого в ОВС 
ГСУ СБ України Павловського І. М. у каб. 111 за адре
сою: м. Київ, вул. Володимирська, 33 (тел. 044255
5069), для вручення повідомлення про зміну рані
ше повідомленої підозри від 29.05.2017р. та прове
дення слідчих і процесуальних дій у кримінальному 
провадженні № 22014000000000334 за підозрою Ко
лоснюка В.В. у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1  
ст. 2583 та ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду За
порізької області знаходяться цивільна справа за позо
вом Самишкіної Марії Володимирівни до Самишкіна Ві
талія Валерійовича, третя особа — Орган опіки та піклу
вання Виконавчого комітету Бердянської міської ради, 
про позбавлення батьківських прав №310/2103/17.

Розгляд справи призначено на 20 червня 2017 року о 
13.30 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного 
суду за адресою: м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 
410 Запорізької області, суддя Дністрян О. М. Суд викли
кає як відповідача Самишкіна Віталія Валерійовича. Яв
ка до суду обов’язкова. У разі неявки відповідача в су
дове засідання справа буде розглянута за наявними ма
теріалами.

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської 
області викликає Глушкову Людмилу Василівну, 04.09.1959 
року народження (останнє відоме місце проживання – 
39600, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Нагірна, буд. 
4, кв. 52), як відповідачку по справі за позовом Публічно
го акціонерного товариства «БМ Банк» до Глушкової Люд
мили Василівни про стягнення заборгованості. Судове засі
дання відбудеться 23.06.2017р. о 08.30 год. у приміщенні су
ду за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 29/5, 
каб. 7.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки в судове засідан
ня, справу буде розглянуто за вашої відсутності. Відповіда
чка зобов’язана повідомити суд про причини неявки в судо
ве засідання.

Суддя Ю. В. Рибалка

Гречко Олег Сергійович викликається до суду, як від
повідач по справі за позовом Гречко Наталії Сергіївни до 
Гречка Олега Сергійовича, третя особа: Служба у справах 
дітей Центральної районної адміністрації Маріупольської 
міської ради, про позбавлення батьківських прав та стяг
нення аліментів на утримання неповнолітньої дитини, в 
судове засідання, яке відбудеться 27.06.2017 р. о 10.00 
год. у приміщенні Жовтневого районного суду м. Маріу
поля Донецької області за адресою: 87500, м. Маріуполь, 
пр. Металургів, 31. Суддя по справі Кір’якова Н. П.

Позивач по справі: Гречко Наталія Сергіївна.
У разі неявки повідомити суд про причини неявки, 

інакше справу буде вирішено на підставі наявних у ній 
документів.
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ФОТОФАКТ

Кочубеївське молоко 
працюватиме  
на громаду

Марія ЛАГІДНА  
для «Урядового кур’єра»

ЗАМІСТЬ МОЗОЛІВ. Завжди вистачало охочих нажитися 
на нелегкій селянській праці. Не виняток і наші часи, коли 
меткі перекупники нишпорять глибинкою, вишукуючи м’ясо, 
сало, молоко, городину, натомість пропонують господарям 
за цей ходовий товар смішні гроші. Затим продають його в 
містах зовсім за іншими, нахабно кусючими  цінами. 

Певна річ, справа ця не кримінальна. Бо добровільно від-
давати продукцію приватних селянських господарств заде-
шево людей змушують обставини: нестача колись популяр-
ної на наших теренах кооперації, погане транспортне сполу-
чення, невміння орієнтуватися в ринкових умовах.

Децентралізація, яка проходить у країні, підказує грома-
дам, передусім  новим самодостатнім об’єднаним утворен-
ням, яким держава надає ширші повноваження і кошти на 
соціально-економічний розвиток, шлях  до наповнення міс-
цевих бюджетів і розв’язання  проблем зайнятості працез-
датного населення.

На Вінниччині вже успішно діють кооперативи з вирощу-
вання плодово-ягідної продукції, на Прикарпатті замислили 
створити цех із переробки і виготовлення м’ясної продук-
ції. А Кочубеївська об’єднана територіальна громада, що на 
Херсонщині,  планує започаткувати кооператив зі збиран-
ня молока.

«Нині, — каже Кочубеївський сільський голова Іван Ду-
дар, — продукцію наших молочарів збирають заїжджі під-
приємці. Відповідно податки від своєї діяльності вони спла-
чують деінде, задобрюючи виробників копійчаними кошта-
ми. Якщо придбаємо потрібне устаткування, яке охоло-
джуватиме і пастеризуватиме молоко, то істотно підвищи-
мо вартість цієї продукції. Займатися такою роботою змо-
жуть наші люди, і податки вони сплачуватимуть до нашого  
кошторису».

Досвід степовиків вартий уваги і запозичення. Тим паче, 
що одна з топ-тем цьогорічного загальнодержавного кон-
курсу «Кращі практики  місцевого самоврядування», який 
організовує вітчизняний Мінрегіонбуд у співпраці з Програ-
мою Ради Європи «Децентралізація і територіальна консолі-
дація в  Україні», — практики розвитку громад, засновані на 
власних стратегіях і ресурсах.

Миколаївка: під знаком оновлення
Олександр СУМСЬКИЙ  
для «Урядового кур’єра»

ТРАДИЦІЯ. У Миколаївці Бі-
лопільського району на Сум-
щині відбулися урочистості з 
нагоди Дня селища, які мали 
щонайменше три особливості.  
Як наголосив у вітальному сло-
ві до земляків селищний го-
лова Іван Ігнатьєв, уперше 
селяни святкують цей день 
у складі щойно створеної 
об’єднаної територіальної гро-
мади. До неї ввійшли близь-
ко 40 навколишніх сіл із за-
гальною чисельністю населен-
ня майже 10,5 тисячі жителів. 
До того ж недавно населе-
ному пункту повернули ста-
ру назву — Миколаївка, яку 
вона одержала ще напри-
кінці 40-х років сімнадцято-
го століття, після заснування. 
А третя особливість — упер-
ше за всю історію населеного 
пункту відбулося нагороджен-
ня відомих уродженців знаком 
«Почесний громадянин Мико-
лаївки». Відповідне рішення 
місцеві депутати ухвалили 10 
травня цього року під час 7 се-
сії 7 скликання селищної ради. 
Серед десяти земляків, удосто-
єних цього почесного звання, 
— генеральний директор місце-
вої агрофірми «Вікторія» Сер-
гій Бондаренко, уславлений у 
минулому біатлоніст, учасник 
трьох Олімпіад, переможець 
і призер світових та європей-
ських змагань Андрій Деризем-
ля, доктор технічних наук, про-
фесор, завідувач кафедри На-
ціонального університету хар-
чових технологій Валерій Ми-
рончук, а також власний корес-
пондент «Урядового кур’єра» 
в Сумській області Олек-
сандр Вертіль, інші миколаївці. 
Вручаючи високу нагороду, го-
лова Сумської обласної ради 

Володимир Токар та Іван Ігна-
тьєв не тільки привітали по-
чесних громадян, а й розпові-
ли про нинішню роботу в ОТГ, 
спрямовану на її розбудову і 
зміцнення. 

З-поміж приємних новин 
— нещодавнє відкриття у се-
лищі аптеки, закупівля ма-
шин і обладнання для місце-
вого комунального підприєм-
ства, підготовка до сезону пе-
реробки цукрових буряків — 
після кількарічної перерви за-
працює Віринський цукровий 
завод (до слова, цього ро-
ку на Сумщині солодкі корені 
займають майже 6 тисяч гек-
тарів), інші позитивні зміни. 
Місцева громада відчуває ді-
лову активну підтримку агро-
фірми «Вікторія», яка фінан-
сує соціальні проекти. Один 
з них молодіжно-спортивний: 
недавно в селищі спорудже-
но сучасний стадіон європей-
ського зразка, на якому про-
водить футбольні матчі мико-
лаївська команда «Вікторія».

КАТЕРИНА-САН. За підсумками спортивного травня 
Національний олімпійський комітет України визнав дво-
разову чемпіонку Європи з карате Катерину Криву най-
кращою спортсменкою місяця. Її особистий наставник 
Ігор Богдан став найкращим тренером останнього вес-
няного місяця.

Високе визнання НОК 25-річна львів’янка отримала завдя-
ки блискучому виступу на травневому чемпіонаті Європи в ту-
рецькому місті Ізміт. Це змагання стало першим чемпіонатом 
континенту, що проводилося в статусі олімпійського, адже то-

рік на 129-й сесії Міжнародного олімпійського комітету в бра-
зильському Ріо-де-Жанейро МОК ухвалив рішення про вклю-
чення 5 нових видів спорту до програми Ігор ХХХІІ Олімпіади 
2020 року в Токіо, одним з яких стало карате.

У Туреччині Катерина Крива двічі підіймалася на найвищу 
сходинку п’єдесталу пошани. Вона стала найсильнішою у 
змаганнях куміте (вагова категорія до 50 кг), після чого здо-
була медаль найвищого ґатунку у командній першості ра-
зом з подругами по збірній — Анітою Серьогіною, Анжелі-
кою Терлюгою та Анастасією Містковською.

Гендиректор агрофірми «Вікторія» Сергій Бондаренко (ліворуч) та голова Миколаївської 
ОТГ селищний голова Іван Ігнатьєв: уміють господарювати — вміють і свято подарувати
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Коли світлина на згадку суцільний позитив
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