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ОРІЄНТИР

Постанова Кабінету 
Міністрів України 
«Про затвердження 
Технічного регламенту 
радіообладнання»

На Чернігівщині, в селі 
Кіпті, стартував пілотний 
проект, який має дати  
поштовх для  розвитку 
сільських територій

МІСЦЕВА ВЛАДА

Систему профтехосвіти змінює економіка 
ПРОБЛЕМА. За кермо «Джон Дира» вчорашнього комбайнера не посадиш

Олена ОСОБОВА, 
«Урядовий кур’єр»

До 2014 року в Луганській об-
ласті працювала 81 установа 

системи профтехосвіти. Нині на 
підконтрольній території області 
залишилося 24 професійно-тех-
нічних училища. Найближчим 
часом їхня кількість може змен-

шитися за рахунок укрупнен-
ня наявних закладів. А ось рі-
вень освіти там має підвищити-
ся. Такі завдання поставили об-
ставини, в яких опинилася сис-
тема підготовки молоді робітни-
чих спеціальностей.

Потрібна кардинальна рефор-
ма системи профтехосвіти, пе-
регляд усіх її функцій, вважає 

начальник відділу професійної 
освіти та науки обласного депар-
таменту освіти і науки Тетяна 
Поскрякова.

Найголовніша проблема, за її 
словами, нині — «розрив із прак-
тикою». Роботодавці не тільки не 
хочуть брати випускників про-
фесійних ліцеїв на роботу, а на-
віть неохоче погоджуються на 

проходження в них практики. 
Чому?

«За роботу під час практики 
учневі потрібно платити зарп-
лату, тобто офіційно його пра-
цевлаштовувати на мінімаль-
ну ставку — 3200 гривень. Тож 
на роботодавця лягають додат-
кові фінансові витрати у вигляді 
податків», — пояснює фахівець. 

Виходить, підвищення мінімаль-
ної заробітної плати побічно вда-
рило й по системі профтехосвіти. 
Щоправда, проблема давніша. 
Уже не перший десяток років у 
більшості частини випускників 
профтеху немає плану подаль-
шого працевлаштування. 
Мало хто з них знає, де бу-
де перше робоче місце. 5

ПРОГНОЗ. Зростання ВВП та окремих галузей цього року 
буде меншим від запланованого, проте зростуть інвестиції 
й збільшиться експорт

Щоб не журилися 
злостивці
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Голова правління НАК «Нафтогаз України» 
про справедливість рішення Стокгольмського суду 
щодо ціни на російський газ  

Міжнародні партнери 
схвалили пенсійну 
реформу 

ПІДТРИМКА. Міжнародний валютний фонд і Світовий банк 
висловили схвалення урядовому законопроекту щодо рефор-
мування пенсійної системи, розробленому Міністерством соці-
альної політики за дорученням Прем’єр-міністра Володимира 
Гройсмана.

Він і поставив крапку в переговорному процесі з головою мі-
сії МВФ Роном ван Роденом. Результатом переговорів стало 
затвердження збалансованого комплексного документа, за-
снованого на найкращому світовому досвіді, який надає відпо-
віді на виклики й проблеми, що постають перед українською 
державою й суспільством.

Мінсоцполітики висловлює щиру подяку професіоналам з 
Міжнародного валютного фонду та Світового банку за допо-
могу в роботі над законопроектом. Оригінали листів Світово-
го банку й Міжнародного валютного фонду мовою оригіналу і 
в перекладі українською подано на сайті відомства та Урядо-
вому порталі.

ЦИТАТА ДНЯ

АНДРІЙ КОБОЛЄВ:

ЦИФРА ДНЯ

1 млрд грн 
потребує до кінця року закупівля й 
проведення необхідних монтажних 

і будівельних робіт на першій черзі 
нового комплексу «Охматдиту»    

«Формулу ціни 
в один момент було 
змінено для України: 

з прив’язки до нафти 
до прив’язки 

до ринку».
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документи

Броварський міськрайонний суд Київської області ви-
кликає Шкляренко Олександру Кимівну, 24.01.1967 р.н., 
Шкляренка Валерія Павловича, 29.03.1967 р.н., Шкля-
ренко Валерію Валеріївну, 27.11.1990 р.н., як відпові-
дачів у справі за позовом Калюпи Володимира Володи-
мировича до Шляренко Олександри Кимівни, Шклярен-
ка Валерія Павловича, Шкляренко Валерії Валеріївни про 
виселення, розгляд якої призначений на 4 липня 2017 
року о 12 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: Київ-
ська обл., м. Бровари, вул. Грушевського, 2, каб. № 309.

Одночасно суд роз’яснює, що неявка відповідачів є 
підставою для  розгляду справи в заочному порядку на 
підставі наявних у ній документів.

Суддя Т. В. Селезньова

Індустріальний районний суд м. Дніпропетров-
ська (адреса: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 84/102,  
суддя Зосименко С. Г.) викликає в судове засідання, 
яке відбудеться 15 червня 2017 року о 10 годині 00 
хвилин, громадянина Гонсалєс-Муніс Антоніо Юрі-
йовича по цивільній справі за позовом Гонсалєс-Му-
ніс Світлани Юріївни до Гонсалєс-Муніс Антоніо Юрі-
йовича, третя особа: Управління — служба у справах 
дітей Жовтневої районної у місті Дніпропетровську 
ради, про позбавлення батьківських прав.

У разі неявки та невиконання обов’язку повідоми-
ти суд про причини неявки, справу буде вирішено на 
підставі наявних даних і поставлено заочне рішення.

Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської облас-
ті викликає в судове засідання Сиротенко Людмилу 
Василівну, 20.02.1976 року народження, по цивільній 
справі №500/1557/17-ц за позовом Сиротенка Андрія 
Володимировича до Сиротенко Людмили Василівни 
про розірвання шлюбу, яке відбудеться 03.07.2017 
року о 09.00 год. у приміщенні суду за адресою:  
м. Ізмаїл, вул. Клушина, 2, суддя Швець В. М.

Повідомляємо, що у випадку неявки справа буде 
розглянута у вашу відсутність. У разі наявності по-
важних причин неможливості з’явитися до суду, не-
обхідно його повідомити.

Комінтернівський районний суд Одеської об-
ласті викликає як відповідача Улогова Володими-
ра Григоровича в судове засідання, яке відбудеть-
ся 13.07.2017 року о 12.30 годині в приміщенні Ко-
мінтернівського районного суду за адресою: Одесь-
ка область, Лиманський район, смт Доброслав, вул. 
Першотравнева, 51, зала №1, у якому буде слухатись 
цивільна справа №504/4477/15-ц за позовом Радова 
Юрія Станіславовича до Улогова Володимира Григо-
ровича про визнання договору дарування недійсним. 

Суддя Добров П. В.

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

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

У зв’язку із неотриманням арбітражним керуючим 
— ліквідатором Гунчак О. О. по справі № 909/964/15 
печатки та неможливістю з’ясування її місцезна-
ходження, вважати печатку Дочірнього підприєм-
ства «Цифрові технології — монтаж» (код ЄДРПОУ 
34077757) недійсною.

Втрачено судновий білет №22218, 
виданий інспекцією ГДРФ в м. Луцьк на Суботу 
Віктора Вікторовича. Судновий білет №22218 

на човен «Прогрес 2М/РІВ01-10К», 
визнати недійсним.

Втрачені Свідоцтво про право власності на прогулянко-
ве судно № ПП 001185 та Свідоцтво про право плавання під 
Державним прапором (Судновий патент) для прогулянкових 
суден № КП 000153 на судно «Campion Allante 925 LX», ре-
єстраційний номер «ua 2070 KV», що належать Мельянкову 
Антону Сергійовичу, вважати недійсними.

Втрачене посвідчення адвоката № 3012 
від 27 вересня 2007 року, видане Київською 

міською кваліфікаційно-дисциплінарною комісією 
адвокатури на ім’я адвоката Дементьєва 

Тараса Михайловича, вважати недійсним.

Оголошення щодо продажу активів (майна) ПАТ «ВБР»

Номер лота: Q81917b7444

Короткий опис активів (майна) в лоті: Дизельний генератор JCB G115QX
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону)/  
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону:

26.06.2017 р.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота: http://torgi.fg.gov.ua:80/133255

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Міщенко Андрій Іванович, 18.03.1975 року народження, 
який проживає за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Бірюзова, 
буд. 3, кв. 50, на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК України, вам необхід-
но з’явитися 12.06.2017, 13.06.2017, 14.06.2017 року у період часу з 09.00 
до 18.00 годин до першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури 
Донецької області за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ру-
мянцева, 4а, для проведення за вашою участю слідчих дій у кримінальному 
провадженні № 42016050000000675 від 27.07.2016 за ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни - вручення вам повідомлення про підозру, допиту як підозрюваного, за-
кінчення досудового розслідування та відкриття вам матеріалів кримінально-
го провадження, та вручення копії обвинувального акта, відповідно до вимог 
ст. ст. 46, 47, 54, 278, 290, 291 КПК України.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове за-
сідання відповідачів по справі № 409/606/17 за позовом ПАТ «Правекс-Банк» 
до Тальянцева Валерія Миколайовича, Ахметшина Івана Григорійовича про 
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 09.06.2017 року о 13.30 год. в залі суду за 
адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликаються як відповідачі: Тальянцев Валерій Миколайович, останнє ві-
доме місце реєстрації: м. Луганськ вул. 1-й Мікрорайон буд. 3, кв. 200;

Ахметшин Іван Григорійович, останнє відоме місце реєстрації: м. Лу-
ганськ, пров. 4-й Славянський, буд. 7.

У випадку неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності за 
наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні досудового 
розслідування 

Підозрюваний Барбашов Юрій Владиславович, 27.03.1975 р.н., заре-
єстрований та проживає за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд. 
134, кв. 109. Відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України вам 
необхідно з’явитися 10.06.2017 о 09.00 год., 11.06.2017 року о 09.00 
год., 12.06.2017 року о 09.00 год., в каб. № 112 до слідчого слідчого від-
ділу Управління Служби безпеки України в Миколаївській області Шпа-
ка Д.О., за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 40, тел. 0512490502, для 
участі у слідчих та процесуальних діях у кримінальному провадженні  
№ 22015150000000001 від 06.01.2015 за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинуваченого Шмель-
кова Владислава Валерійовича, 13.11.1969 року народження (останнє відо-
ме місце проживання: вул. Гоголя, 52/58, м. Красноперекопськ, АР Крим, 
96002) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111  
ч. 1 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 09 годині 00 
хвилин 13 червня 2017 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївського ра-
йонного суду міста Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потє-
хіна, 14-а, зал № 3 (головуючий суддя Первушина О. С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування дано-
го оголошення обвинувачений вважається належним чином ознайомленим 
з його змістом.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Дибов Едуард Вікторович, 31.08.1972 року народження, уродженець м. Макі-
ївки Донецької області, з вищою освітою, мешкає за адресою: м. Макіївка, Доне-
цької області, вул. Рози Люксембург, 117, на підставі ст. ст. 133, 135, 290, 297-5 
КПК України, вам необхідно з’явитися 12.06.2017 р. у період часу з 09.00 год. до 
13.00 годин до кабінету № 509 слідчого управління прокуратури Донецької облас-
ті до слідчого в особливо важливих справах Надежденка С. В., за адресою: Доне-
цька область, м. Маріуполь, вул. Університетська, 6, для отримання повідомлення 
про підозру, проведення слідчих дій, відкриття матеріалів стороні захисту, озна-
йомлення з матеріалами кримінального провадження та отримання обвинуваль-
ного акта у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань за № 42014050000000471 від 16.04.2014 р., за ознаками кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Малиновський районний суд м. Одеси викликає Сидоренка Дмитра Ігорови-
ча, 27.01.1984 року народження, останнє відоме місце проживання: м. Одеса, вул. 
Овідіопольська дорога, 2-А, як відповідача в судове засідання у цивільній спра-
ві за позовом Моторного (транспортного) страхового бюро України до Сидоренка 
Дмитра Ігоровича про відшкодування в порядку регресу витрат, пов’язаних з ре-
гламентною виплатою, яке призначено до слухання на 21.06.2017р. о 12.40 год. у 
каб. 208 за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1а.

У разі неявки Сидоренка Дмитра Ігоровича в судове засідання без поважної 
причини, розгляд справи буде проведено в його відсутність за наявними в ній до-
казами.

Суддя І. А. Мазун

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викли-
кає Руских Вячеслава Юрійовича, як відповідача в судове засідання по 
цивільній справі № 426/88550/17 та позовною заявою Руских Ганни Бо-
рисівни до Руских Вячеслава Юрійовича про розірвання шлюбу, що від-
будеться 09 червня 2017 року о 10.00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Підозрюваний Літвинов Олег Георгійович, 03.06.1973 р.н., останнє ві-
доме місце проживання: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Шаумя-
на, буд. 32, на підставі ст. ст. 133, 135, 2975 КПК України, вам необхід-
но з’явитись 12.06.2017 р., 13.06.2017 р., та 14.06.2017 р. о 10 годи-
ні до УСБУ в Житомирській області: м. Житомир, вул.  Фещенка-Чо-
півського, 7, до слідчого Ковальського Д. В., р.т. (0412) 405158, для 
участі у слідчих та процесуальних діях у кримінальному провадженні 
№ 22016060000000030 від 11.07.2016 р., за ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 
КК України.

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області по цивільній справі за № 
357/266/17, № 2/357/1046/17 за позовом Національної академії внутрішніх справ 
до Капітанюка Андрія Віталійовича про відшкодування витрат, пов’язаних з утри-
манням у навчальному закладі, викликає до суду Капітанюка Андрія Віталійови-
ча, останнє відоме місце проживання за адресою: вул. Славіна, 10, кв. 132, м. Бі-
ла Церква, Київської області.

Судове засідання відбудеться 16.06.2017 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні 
Білоцерківського міськрайонного суду Київської області, за адресою: Київська 
область, м. Біла Церква, вул. Турчанінова 7, зал судового засідання № 1, суддя  
Дмитренко A. M.

В разі неявки відповідача до суду справу буде розглянуто без його участі.

У провадженні Красноградського районного суду Харківської області знахо-
диться цивільна справа №626/352/17 за позовом Томілової Валерії Вікторівни до 
Аль-Далемі Іса Абдулхасан Неамах про розірвання шлюбу. Красноградський ра-
йонний суд цим оголошенням викликає відповідача Аль-Далемі Іса Абдулхасан 
Неамах, 13.08.1992 року народження, місце проживання невідоме, до Красно-
градського районного суду за адресою: вул. Харківська, 127, м. Красноград, Хар-
ківської обл., на 24.06.2017 року о 09.00 як відповідача, згідно ст. 74 ЦПК Украї-
ни. У випадку неявки до суду без поважних причин справу може бути розгляну-
то без відповідача. 

Суддя П. І. Гусар

Марківський районний суд Луганської області повідомляє, що 19.07.2016 
по цивільній справі за позовом Управління служби у справах дітей Департа-
менту праці та соціальної політики Харківської міської ради до Пержениці Ві-
ти Миколаївни, Пержениці Максима Валентиновича про  позбавлення батьків-
ських прав та стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини, справа  
№ 417/2290/16-ц, було ухвалено заочне рішення, позовні вимоги задоволено. (Суддя  
Л. О. Сурніна). Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що заочне рішення 
може бути переглянуто Марківським районним судом Луганської області шляхом 
подання відповідачем заяви про перегляд заочного рішення до цього суду протя-
гом десяти днів з дня опублікування цієї заяви.

Суддя А. Е. Дідоренко

В провадженні Ірпінського міського суду Київської області перебу-
ває цивільна справа за позовом Красножон Світлани Володимирівни до 
Суслова Вячеслава Володимировича, треті особи: Служба у справах ді-
тей та сім’ї Ірпінської міської ради, про надання дозволу на виїзд дитини 
за кордон без згоди батька до досягнення дитиною повноліття.

Суд викликає на 12.06.2017 року о 12.30 год. Суслова Вячеслава Во-
лодимировича як відповідача по справі. Явка обов’язкова.

Суддя С. І. Оладько

У Подільському районному суді м. Києва 18 вересня 2017 року об 11 

год. 30 хв. під головуванням судді Богінкевич С. М. буде розглядатись 

цивільна справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Компанія Дасті» до Мойкіної Ірини Василівни про стягнення заборго-

ваності за кредитним договором.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) у судове засідання 

обов’язкова.

Олександрійський міськрайонний суд Кiровоградської обл. (адреса суду: 28000, Кі-
ровоградська обл., м. Олександрія, вул. Першотравнева, 30) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться  07.06.2017 о 13:30 до Осипенка Олександра Михайловича (останнє відоме місце 
реєстрації: 28021, Кiровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Войнiвка, вул. Ленiна, 
буд. 53) справа № 398/2870/15-ц, суддя Кримченко С. А.

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

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України  

«Про вищу освіту» щодо забезпечення 
права на здобуття вищої освіти осіб, місцем 

проживання яких є тимчасово окупована 
територія України

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести до Закону України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради України, 

2014 р., № 37-38, ст. 2004 із наступними змінами) такі зміни:
1. Частину третю статті 44 після абзацу другого доповнити новим абзацом тако-

го змісту:
«Для осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія та які отри-

мали документ про загальну середню освіту, прийом на навчання до одного з ви-
щих навчальних закладів, розташованих на території Запорізької, Миколаївської, 
Одеської та Херсонської областей, здійснюється на конкурсній основі за результата-
ми вступних випробувань у межах установлених квот прийому до вищих навчальних 
закладів (наукових установ) України».

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.
2. У розділі XV «Прикінцеві та перехідні положення»:
пункт 2 доповнити підпунктом 19 такого змісту:
«19) розмір квоти для прийому осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупо-

вана територія, до вищих навчальних закладів, розташованих на території Запорізь-
кої, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей, встановлюється в обсязі 1 ти-
сяча місць державного замовлення та розподіляється між зазначеними вищими на-
вчальними закладами у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України»;

пункт 5 доповнити підпунктом 12 такого змісту:
«12) забезпечити поглиблене вивчення української мови особами, місцем прожи-

вання яких є тимчасово окупована територія та які прийняті на навчання до одного з 
вищих навчальних закладів, розташованих на території Запорізької, Миколаївської, 
Одеської та Херсонської областей».

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та 

вводиться в дію через місяць з дня набрання ним чинності.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Зако-

ном забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами ви-
конавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ 
16 травня 2017 року 
№ 2026-VIII

  ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ  
РАДИ УКРАЇНИ
Про перейменування міста Мукачеве 

Закарпатської області
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Перейменувати місто Мукачеве Закарпатської області на місто Мукачево.

 Голова Верховної Ради України А. ПАРУБІЙ
м. Київ 
23 травня 2017 року 
№ 2065-VIII

  ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ  
РАДИ УКРАЇНИ

Про перейменування села Буцин 
Старовижівського району Волинської області

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Перейменувати село Буцин Старовижівського району Волинської області на село Буцинь.

Голова Верховної Ради України А. ПАРУБІЙ
м. Київ 
23 травня 2017 року 
№ 2066-VIII

  ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ  
РАДИ УКРАЇНИ

Про перейменування села Дубка 
Городенківського району Івано-Франківської 

області
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Перейменувати село Дубка Городенківського району Івано-Франківської облас-

ті на село Дубки.
Голова Верховної Ради України А. ПАРУБІЙ

м. Київ 
23 травня 2017 року 
№ 2067-VIII
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оголошення
Оголошення

про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активівАТ «Дельта Банк»:
ТОВ «НВП «Інформаційні технології»

Номер лота: Q81126b5271
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

26.06.2017 

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного  
аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/13362

ТОВ «Національна Електронна Біржа»
Номер лота: Q81426b4702
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитним договором
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

26.06.2017 

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного  
аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/13351-26062017-2

ТБ «Статус Експерт»
Номер лота: Q81826b6253
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

26.06.2017 

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного  
аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/13346-26062017-1

ТОВ «ІТ-Контракт»
Номер лота: Q3923078526b906, Q3923078526b1599-Q3923078526b1604, 

Q3923078526b2472-Q3923078526b2474, Q3923078526b2541- 
Q3923078526b2557

Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість (земельні ділянки)
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

11.07.2017 

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного  
аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/13337-11072017-1

ТБ «Українська Агропромислова»
Номер лота: Q3639195726b976-Q3639195726b979, Q3639195726b1613- 

Q3639195726b1614
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість (земельні ділянки)
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

11.07.2017 

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного  
аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/13410-210

ТОВ «Держзакупівлі.онлайн»
Номер лота: Q3639195726b980, Q3900832126b1615-Q3900832126b1616, 

Q3900832126b2490
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість (земельні ділянки)
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

11.07.2017 

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аук-
ціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/13413-250

ТОВ «Юкрейн Проперті Групп»
Номер лота: Q3639195726b981, Q3492564226b1617, Q3492564226b2491-

Q3492564226b2495
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість (земельні ділянки)
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

11.07.2017 

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного  
аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/13418-251

ТБ «Полонекс»
Номер лота: Q3639195726b982, Q3920542926b2496-Q3920542926b2497
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість (земельні ділянки)
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

11.07.2017 

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аук-
ціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/13393-11072017-2

ТОВ «НВП «Інформаційні технології»
Номер лота: Q3639195726b983, Q3011657726b2448-Q3011657726b2453, 

Q3011657726b2498-Q3011657726b2500
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість (земельні ділянки)
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

11.07.2017 

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного  
аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/13475

ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»
Номер лота: Q3639195726b984, Q4028364126b1555-Q4028364126b1564
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість (земельні ділянки)
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

11.07.2017 

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного  
аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/13416-11072017-3

ТОВ «Електронні торги України»
Номер лота: Q3639195726b985, Q3873882426b1565-Q3873882426b1575, 

Q3873882426b2503-Q3873882426b2513
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість (земельні ділянки)
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

11.07.2017 

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного  
аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/13409-206

ТОВ «Закупівлі.ЮА»
Номер лота: Q4038192926b1576-Q4038192926b1586, Q4038192926b2514- 

Q4038192926b2530
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість (земельні ділянки)
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

11.07.2017 

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного  
аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/13391-209

ТОВ «Ньютенд»
Номер лота: Q3919625226b1587-Q3919625226b1598, Q3919625226b2468-

Q3919625226b2471, Q3919625226b2531-Q3919625226b2540
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість (земельні ділянки)
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

11.07.2017 

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного  
аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/13421-11072017-4

ТОВ «Е-ТЕНДЕР»
Номер лота: Q3948426326b1605-Q3948426326b1612, Q3948426326b2475- 

Q3948426326b2482
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість (земельні ділянки)
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

11.07.2017 

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного  
аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/13506

ТОВ «ІТ-Контракт»
Номер лота: Q3923078526b3411, Q82826b6862-Q82826b6865
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість (земельні ділянки)
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

27.06.2017 

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного  
аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/13440-27062017-8

ТОВ «Е-ТЕНДЕР»
Номер лота: Q3948426326b3412-Q3948426326b3416
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість (земельні ділянки)
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

27.06.2017 

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного  
аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/13343-27062017

ТБ «Українська Агропромислова»
Номер лота: Q3639195726b3417-Q3639195726b3420, Q82326b1737-Q82326b1747, 

Q82326b4736-Q82326b4740, Q82326b4744-Q82326b4765
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість (земельні ділянки)
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

27.06.2017 

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного  
аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-
delta/13487-27062017-406264

ТОВ «Юкрейн Проперті Групп»
Номер лота: Q3492564226b3432-Q3492564226b3433, Q3492564226b3634-

Q3492564226b3659
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість (земельні ділянки)
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

27.06.2017 

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного  
аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/13384-27062017-1

ТБ «Полонекс»
Номер лота: Q3920542926b3434-Q3920542926b3457, Q3920542926b3660- 

Q3920542926b3667
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість (земельні ділянки)
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

27.06.2017 

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного  
аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/13461

ТОВ «НВП «Інформаційні технології»
Номер лота: Q3011657726b3458-Q3011657726b3477
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість (земельні ділянки)
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

27.06.2017 

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного  
аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/13388-27062017-2

ТБ «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ»
Номер лота: Q81226b274-Q81226b287
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість (земельні ділянки)
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

27.06.2017 

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного  
аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/13380

ТОВ «МЕРЕЖА ПУБЛІЧНИХ АУКЦІОНІВ» (СТАРА НАЗВА ТОВ «БРІЗОЛЬ ГРУП»)
Номер лота: Q82426b1748-Q82426b1757, Q82426b4766-Q82426b4787
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість (земельні ділянки)
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

27.06.2017 

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного  
аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/13431-253

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
ТОВ «Електронні торги України»

Номер лота: Q82526b1758-Q82526b1778, Q82526b4788-Q82526b4794, 
Q82526b6802-Q82526b6821

Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість (земельні ділянки)
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронно-
го аукціону: 27.06.2017 
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аук-
ціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/13466
ТОВ «Закупівлі.ЮА»

Номер лота: Q82626b1779-Q82626b1807, Q82626b6822-Q82626b6853
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість (земельні ділянки)
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронно-
го аукціону: 27.06.2017 
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аук-
ціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/13476-27062017-3
Центральна Універсальна Біржа

Номер лота: Q82726b6854-Q82726b6861
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість (земельні ділянки)
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронно-
го аукціону: 27.06.2017 
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аук-
ціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/13439-27062017-9

ТБ «Катеринославська»

Номер лота: Q81026b7593
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

26.06.2017 

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного  
аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/13392-26062017-3

Оголошення 
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів  

АТ «Дельта Банк» та АТ «Златобанк»
ТОВ «Ньютенд»

Номер лота: Q80926b7592
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

26.06.2017 

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного  
аукціону:

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

Детальна інформація щодо лоту http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/13382-26062017-406258

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

ПОВІСТКА
Підозрюваний(на) 

Котлярова Олена Леонідівна 01.01.1970 м. Севастополь, вул. Суворова, 21 42016000000002708

Остапова Катерина Андріївна 13.01.1976 м. Севастополь, вул. Генерала
Острякова, 172, к. «а», кв. 12/2 42016000000002132

Гоголь Юрій Михайлович 02.01.1963 м. Севастополь, вул. Суворова, 21 42016000000002346
Євдокимов Ігор В’ячеславович 15.10.1979 м. Севастополь, вул. Суворова, 21 42016000000002358
Градова Ольга Григорівна 10.09.1968 м. Севастополь, вул. Лоцманська, 1, кв. 40 42016000000002707
Проценко Олександра Іванівна 24.01.1976 м. Севастополь, вул. Суворова, 21 42016000000002357
Гонтар Віктор Іванович 03.10.1962 м. Севастополь, вул. Героїв Бресту, 53 а, кв. 9 42016000000002407
Голик Віктор Сергійович 20.08.1963 м. Севастополь, вул. Суворова, 21 42016000000002706
Лемешко Алла Сергіївна 08.01.1976 м. Севастополь, вул. Адмірала Макарова, 9 42016000000002828
Прохорчук Ольга Володимирівна 28.11.1977 м. Севастополь, Леніна, 31 42016000000002835
Брикало Тетяна Вікторівна 19.11.1969 м. Севастополь, Леніна, 31 42016000000002810
Кукурекін Костянтин Васильович 09.04.1977 м. Севастополь, Леніна, 31 42016000000003306
Альошина Світлана Михайлівна 19.12.1971 м. Севастополь, вул. Л. Павліченко, 5 42016000000004018
Погребняк Олексій Станіславович 24.07.1980 м. Севастополь, вул. Л. Павліченко, 5 42016000000002705
Головко Валерія Олегівна 08.12.1969 м. Севастополь, вул. Л. Павліченко, 5 42016000000002717

Ви викликаєтесь на 12  червня 2017 року з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. до прокурора відділу проце-
суального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування 
злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України Тесленка А. Ю. 
у кабінет №712 за адресою: бульвар Лесі Українки, 26-а, м. Київ (тел. 044-596-70-13) для вручення повідо-
млення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру, а також проведення слідчих дій за Ва-
шою участю.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за 

умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної 

особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку виклика-
ний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом ін-
шим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього 
накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати — у випад-
ку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випад-
ку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка мо-
же бути застосовано привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
{Частину четверту статті 139 виключено на підставі Закону № 767-VII від 23.02.2014}
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на 

виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у між-
державний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідуван-
ня чи спеціального судового провадження.

Прокурор відділу процесуального керівництва
у кримінальних провадженнях слідчих 
слідчого відділу управління з розслідування злочинів,
вчинених на тимчасово окупованих територіях
Генеральної прокуратури України                   А. Тесленко

Товарна біржа «Українська енергетична біржа» проводить біржовий аукціон № 67СГ-УЕБ з продажу скрапленого газу  
для внутрішнього ринку

Аукціон відбудеться 14 червня 2017 року о 13:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55.
АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ (ДСТУ 4047-2001, ДСТУ 27578-87) загальним обсягом 9 800,000 т, ресурс 
червня-липня  2017 р. Виробництво Тимофіївської УПВВ філії ГПУ «Полтавагазвидобування»: Позиція № 1: 35 лотів, обсяг 1 лоту – 
40 т, заг.обсяг –  1 400 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  15 325,74 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводне-
вий скраплений для автомобільного транспорту марки ПБА (відповідає вимогам ДСТУ 27578-87) виробництва філії Управління з пе-
реробки газу та газового конденсату (ТЦСК Базилівщина): Позиція № 2: 75 лотів, обсяг 1 лоту – 40 т, заг.обсяг – 3 000 т, транспор-
тування залізницею/автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  15 291,33 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений паливний 
для комунально-побутового споживання марки СПБТ (відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управління з пере-
робки газу та газового конденсату (Яблунівське ВПГ): Позиція № 3: 90 лотів, обсяг 1 лоту – 40 т, заг.обсяг – 3 600 т, транспортуван-
ня залізницею/автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  15 403,34 грн. в т.ч. ПДВ. Газ скраплений БТ (відповідає вимогам ДСТУ 
4047-2001) виробництва філії Управління з переробки газу та газового конденсату (ШВПГКН): Позиція № 4: 25 лотів, обсяг 1 лоту – 
40 т, заг.обсяг – 1000 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  15 149,01 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий 
скраплений паливний для комунально-побутового споживання марки СПБТ (відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва Юлі-
ївського ЦВНГК ГПУ «Шебелинкагазвидобування»: Позиція № 5: 20 лотів, обсяг 1 лоту – 40 т, заг.обсяг – 800 т, транспортування за-
лізницею/автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  15 293,81 грн. в т.ч. ПДВ.   Термін відвантаження – 15.06.2017р – 12.07.2017 р.  За 
результатами аукціону переможці і продавець укладають двосторонні договори купівлі-продажу. Постачання  скрапленого газу  здій-
снюється у червні-липні 2017 року на умовах EXW франко-завод. Покупець самостійно забезпечує та оплачує послуги по наливу та  
транспортуванню скрапленого газу. Покупці для участі в аукціоні сплачують гарантійний внесок в розмірі 5% вартості заявленого об-
сягу закупівлі на один з рахунків біржі, подають на біржу: 1) заявку на участь в аукціоні; 2) завірену банком копію платіжного доручен-
ня, що підтверджує сплату гарантійного внеску; 3) документ, що посвідчує уповноважену особу покупця та його повноваження. При-
йом документів проводиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44 А, оф. 8 та закінчується 13.06.2017 року о 18.00 год. Рахунки бір-
жі: 1) № 26006500211904 в ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819; 2) № 26001010105760 в ПАТ «Вернум 
Банк», МФО 380689, код ЄДРПОУ 37027819. Для участі в аукціоні покупці повинні укласти з біржею договори про надання послуг та 
надати відповідні документи згідно Регламенту організації та проведення біржових аукціонів з продажу скрапленого газу на внутріш-
ньому ринку. Додаткову інформацію можна отримати за місцезнаходженням ТБ «Українська енергетична біржа»: м. Київ, вул. Хре-
щатик, 44А, оф. 8 тел. +38 (044) 234-79-90, 591-11-77. е-mail: auction@ueex.com.ua, та на сайті www.ueex.com.ua. Режим роботи біржі:  
з 09.00 до 18.00 год., крім святкових та вихідних днів.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, 
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за 
позовною заявою Рослан Валентини Михайлівни до До-
нецької міської ради, Нікітіної Анжеліки Вікторівни, Рос-
лана Артура Вікторовича, третя особа: приватний нота-
ріус Шабінська А. В., про визнання права власності на  
кооперативну квартиру.

Відповідачка по справі Нікітіна Анжеліка Вікторів-
на (зареєстрована за адресою: 83062, м. Донецьк, вул. 
Ткаченко, 1/4, місце фактичного проживання: 02002,  
м. Київ, вул. Флоренції, 10а/147) викликається на 20 лип-
ня 2017 року об 11.30 год. до суду, каб. № 9, для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідач по справі Рослан Артур Вікторович (заре-
єстрований за адресою: 83092, м. Донецьк, вул. Ниж-
нє-Курганська, 25/125, місце фактичного проживання: 
02002, м. Київ, вул. Флоренції, 10а/147) викликається на 
20 липня 2017 року об 11.30 год. до суду, каб. № 9, для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачі, зареєстроване місце проживання (пере-
бування), місцезнаходження чи місце роботи яких неві-
доме, викликаються в суд через оголошення у пресі. З 
опублікуванням оголошення про виклик, відповідачі вва-
жаються повідомленими про час і місце розгляду спра-
ви.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відпові-
дачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута у їхню відсутність.

Суддя М. М. Скиба

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Виконавчий 
комітет Ленінської районної у місті Луганську ради, 
як відповідача в судове засідання по цивільній спра-
ві № 426/7338/17 за позовом Байдера Юрія Геннаді-
йовича до Виконавчого комітету Ленінської районної 
у місті Луганську ради про визнання права власнос-
ті на спадщину в порядку спадкування на 23 червня 
2017 року о 09.00 годині.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Ольховський Олександр Євгенович викликається 
в судове засідання до Пологівського районного суду 
Запорізької області як відповідач по цивільній спра-
ві №324/670/17 за позовом Ольховської Ксенії Мико-
лаївни до Ольховського Олександра Євгеновича про 
стягнення аліментів на утримання дитини, яке відбу-
деться 22.06.2017 року о 08 год. 30 хв. у приміщен-
ні суду за адресою: вул. Єдності, 28, м. Пологи Запо-
різької області. 

Суддя Іванченко М. В.

Суддею Тернопільського міськрайонного суду  
Тернопільської області Багрієм Т. Я. 9 листопада 2016 
року постановлено ухвалу про здійснення спеціаль-
ного судового провадження відносно Баркова Сер-
гія Миколайовича, 28 жовтня 1973 року народжен-
ня, обвинуваченого у вчиненні кримінального право-
порушення передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

На підставі ст.ст. 297-1, 297-5, 314, 323 КПК Укра-
їни, Тернопільський міськрайонний суд Тернопіль-
ської області викликає обвинуваченого Баркова Сер-
гія Миколайовича, який зареєстрований за адресою: 
м. Луганськ, вул. Володимирська, 35, у судове засі-
дання, яке буде проводитись в порядку спеціально-
го судового провадження та відбудеться 13 червня 
2017 року о 16 годині 00 хвилин у залі судових за-
сідань Тернопільського міськрайонного суду Терно-
пільської області за адресою: м. Тернопіль, вул. Кот-
ляревського, 34.

Явка до суду обов’язкова. При собі мати паспорт 
або документ, який посвідчує особу. У разі неявки 
обвинуваченого Баркова Сергія Миколайовича в су-
дове засідання, оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого в по-
рядку спеціального судового провадження.

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області ви-
кликає в судове засідання як відповідача Тесленка Олексан-
дра Яковича, який проживає за адресою: вул. Пролетарська, 
33, кв. 1, м. Олександрія Кіровоградської області, по цивіль-
ній справі за позовом ПП «Контраст» до Тесленка Олексан-
дра Яковича, треті особи: ПП «Альфа-Контакт», ПП «Парадіс 
Нова», про визнання права власності та витребування майна 
з чужого незаконного володіння.

Судове засідання відбудеться 14 червня 2017 року о 14.00 
годині в приміщенні Золотоніського міськрайонного суду за 
адресою: м. Золотоноша, вул. Шевченка, 76, каб. 407. Ва-
ша явка обов’язкова. В разі неявки справа буде розгляда-
тися без участі відповідача по наявних у матеріалах справи 
доказах.

Суддя М. Ю. Степченко

Червоноармійський районний суд Житомирської області 
викликає Литвинчука Дмитрія Олександровича, 06.05.1985 
року народження, останнє відоме місце проживання: вул.  
Б. Хмельницького, 1, с. Волянщина Хорошівського району 
Житомирської області, як відповідача в судове засідання у 
цивільній справі за позовом Литвинчук Богдани Сергіївни до 
Литвинчука Дмитрія Олександровича про розірвання шлюбу.

Розгляд справи відбудеться 19 червня 2017 року о 08 го-
дині 30 хвилин у приміщенні Червоноармійського райсуду 
Житомирської області, зал № 1 за адресою: вул. Шевченка, 
116, смт Пулини Пулинського району Житомирської області.

У разі неявки в судове засідання відповідача, справа бу-
де розглянута за його відсутності на підставі наявних у ній 
даних чи доказів.

Суддя О. В. Гуц

Дзержинський районний суд м. Харкова повідо-
мляє, що цивільна справа № 638/20325/16-ц, Н/п 
2/638/1903/17 за позовною заявою Кобелєвої Іри-
ни Сергіївни до Кобелєва Сергія Олексійовича про 
розірвання шлюбу, призначена до розгляду в при-
міщенні суду за адресою: м. Харків, пр. Перемоги,  
52-В, каб. № 124, на 09.15 годину 29.06.2017 року. З 
опублікуванням оголошення, відповідачі вважають-
ся належним чином повідомленими про дату, час та 
місце судового засідання.

Суддя Шишкін О. В.

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Васильєва Миколу Олександровича, 09.04.1985 
р.н., як обвинуваченого у кримінальному проваджен-
ні № 296/2803/16-к, 1-кп/296/74/17 по обвинувачен-
ню у вчиненні кримінального правопорушення за  
ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуван-
ням судді Аксьонова В. Є. в судове засідання, що від-
будеться 7 липня 2017р. о 14 год. 30 хв. у приміщен-
ні Корольовського районного суду м. Житомира за 
адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 2-К 
(к. 106).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Заболотну-
Федюк Людмилу Миколаївну, 16.10.1951 р.н., у су-
дове засідання по цивільній справі № 426/3791/17-ц 
за позовом Федюка Михайла Миколайовича до За-
болотної-Федюк Людмили Миколаївни про розі-
рвання шлюбу, що відбудеться 13 липня 2017 року 
о 09.15 год.

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

Суддя О. М. Попова

Червоноградський міський суд Львівської облас-
ті викликає відповідача Власюк Ярославу Петрів-
ну, 1957 р.н., у судове засідання по справі за позо-
вом Корнєєвої Юлії Валентинівни про відшкодуван-
ня матеріальної та моральної шкоди, завданої вна-
слідок залиття квартири, яке відбудеться 27.06.2017 
року о 15.00 год. у приміщенні суду Львівської об-
ласті за адресою: вул. Св.Володимира 15, м. Черво-
ноград, Львівська область.

Головуючий суддя по справі Новосад М. Д.
У випадку неявки Власюк Я. П. відповідно до ч. 4 

ст. 169 ЦПК України суд розглядатиме справу в її від-
сутності на підставі наявних у матеріалах справи да-
них та доказів.
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Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області — судді Осіпенко Л. М. знаходиться спеці-
альне кримінальне провадження № 426/1598/17 стосов-
но Кацавалова Євгена Анатолійовича, 11.02.1972 року 
народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Каца-
валов Є. А., зареєстрований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Луганськ, кв. Ватутіна, 3б/10.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Кацава-
лова Євгена Анатолійовича у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 12 червня 2017 року о 09.00 год. у 
залі Сватівського районного суду Луганської області за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі го-
ловуючого судді Осіпенко Л. М., суддів Скрипник С. М., 
Половинка В. О.

Інформація щодо здійснення спеціального судового 
провадження та повістка про виклик обвинуваченого

Колегією суддів Сватівського районного суду Луганської області 
21 червня 2016 року постановлено ухвалу про здійснення спеціаль-
ного судового провадження відносно Литвина Сергія Анатолійовича, 
02.07.1973 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ст. 109 ч. 1, ст. 110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України за кри-
мінальним провадженням № 426/351/2016-к.

На підставі ст.ст. 297-5, 314, 323 КПК України, Сватівський район-
ний суд Луганської області викликає обвинуваченого Литвина Сергія 
Анатолійовича, 02.07.1973 року народження, який зареєстрований та 
проживає за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Осипен-
ка, буд. 5, кв. 214, у судове засідання, яке буде проводитися в поряд-
ку спеціального судового провадження та відбудеться 12 червня 2017 
року об 11.30 годині в залі судових засідань Сватівського районного 
суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

В разі неявки обвинуваченого Литвина Сергія Анатолійовича в су-
дове засідання, судовий розгляд буде проводитися без участі обви-
нуваченого.

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

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

ласті знаходиться кримінальне провадження № 426/8736/2016-к 
стосовно Сурженка Михайла Вікторовича, 29.08.1964 року наро-
дження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ст. 
258-3 ч. 1 КК України, по якому здійснювалось спеціальне до-
судове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК 
України. Обвинувачений Сурженко Михайло Вікторович, заре-
єстрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, кв-л 
50-річчя Жовтня, б. 26, кв. 10.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський ра-
йонний суд Луганської області викликає Сурженка Михайла Ві-
кторовича у підготовче судове засідання, яке розглядається в 
порядку спеціального судового провадження та відбудеться 12 
червня 2017 року о 10.30 годині в залі судових засідань Сватів-
ського районного суду Луганської області за адресою: Луганська 
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає відповідачів 
у судове засідання на 13 червня 2017 року, а саме:

– Проскуріна Романа Володимировича, Запоро-
жана Олександра Олександровича, Коровашка Олек-
сандра Володимировича на 14.30 годину;

– Лук’янець Світлану Вікторівну, Костіну Надію 
Олексіївну, Єрмалюк Марію Іванівну на 15.00 годи-
ну за позовами Кредитної спілки «Імперіал ЛТД» про 
стягнення боргу, до залу судових засідань Сватів-
ського районного суду Луганської області.

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

Суддя В. O. Половинка

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської об-
ласті знаходиться кримінальне провадження № 426/342/2016-к 
стосовно Іванушкіна Сергія Сергійовича, 12.05.1965 року наро-
дження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого  
ст. 109 ч. 1, ст. 110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здій-
снювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, перед-
баченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Іванушкін Сер-
гій Сергійович, зареєстрований за адресою: Луганська область,  
смт Станиця Луганська, вул. Шевченка, б. 96.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський ра-
йонний суд Луганської області викликає Іванушкіна Сергія Сер-
гійовича у підготовче судове засідання, яке розглядається в по-
рядку спеціального судового провадження та відбудеться 13 
червня 2017 року о 10.30 год. в залі судових засідань Сватівсько-
го районного суду Луганської області за адресою: Луганська об-
ласть, 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 № 426/8742/2016-к 
стосовно Божича Дмитра Вікторовича, 05.02.1980 року наро-
дження, 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, пе-
редбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Божич Дми-
тро Вікторович, зареєстрований за адресою: Луганська область,  
м. Луганськ, кв-л Молодіжний, б. 18, кв. 314.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський ра-
йонний суд Луганської області викликає Божича Дмитра Вікторо-
вича у підготовче судове засідання, яке розглядається в поряд-
ку спеціального судового провадження та відбудеться 13 черв-
ня 2017 року об 11.30 годині в залі судових засідань Сватівсько-
го районного суду Луганської області за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Високопільський районний суд Херсонської об-
ласті повідомляє, що 16 червня 2017 року о 09 годині 
30 хвилин у приміщенні суду за адресою: смт Висо-
копілля, вул. Визволителів, 104 Херсонської облас-
ті, відбудеться судовий розгляд по цивільній справі  
№ 652/232/17 за позовом Рибакової Ази Олексан-
дрівни до Шуялиця Петра Яновича, Слинявського 
Вячеслава Степановича, Слинявської Русаліни Сте-
панівни, Слинявської Євгенії Іванівни, Слинявсько-
го Саміра Артуровича, Слинявської Стели Артурів-
ни, третіх осіб без заявлення самостійних вимог що-
до предмету спору: Високопільської селищної ради 
Херсонської області, Служби у справах дітей Високо-
пільської райдержадміністрації Херсонської області, 
про визнання осіб такими, що втратили право корис-
тування житловим приміщенням.

В судове засідання на вищевикладений час ви-
кликаються відповідачі: Шуялиця Петро Якович, 
13.03.1991 року народження, Слинявський Вячес-
лав Степанович, 05.09.1989 року народження, Сли-
нявська Русаліна Степанівна, 10.04.1982 року на-
родження, Слинявська Євгенія Іванівна, 30.09.1960 
року народження, Слинявський Самір Артурович, 
24.05.2001 року народження, Слинявська Стела Ар-
турівна, 15.11.2004 року народження.

В разі неявки відповідачів у судове засідання або 
визнання причини неявки неповажною, справа може 
бути розглянута у відсутність відповідачів на підставі 
наявних у ній доказів.

Суддя Дригваль В. М.
Інформація щодо здійснення спеціального судового 
провадження та повістка про виклик обвинуваченого

Колегією суддів Сватівського районного суду Луганської області 
21 червня 2016 року постановлено ухвалу про здійснення спеціально-
го судового провадження відносно Дробота Олександра Миколайови-
ча, 21.04.1960 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, 
передбаченого ст. 109 ч. 1, ст. 110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України за кри-
мінальним провадженням № 426/18/2016-к.

На підставі ст.ст. 297-5, 314, 323 КПК України, Сватівський район-
ний суд Луганської області викликає обвинуваченого Дробота Олек-
сандра Миколайовича, який проживає за адресою: Луганська область, 
м. Луганськ, вул. Комунальна, буд. 75, кв. 50, у судове засідання, яке 
буде проводитися в порядку спеціального судового провадження та 
відбудеться 15 червня 2017 року об 11.30 год. в залі судових засідань 
Сватівського районного суду Луганської області за адресою: Луган-
ська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

В разі неявки обвинуваченого Дробота Олександра Миколайови-
ча в судове засідання, судовий розгляд буде проводитися без учас-
ті обвинуваченого.

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

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Бахарєва Костянтина Михайловича, 
20.10.1972 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: 95034, вул. Куйбишева, 4, кв. 10,  
м. Сімферополь) у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у су-
дове засідання, яке відбудеться 12 червня 2017 ро-
ку о 09 год. 05 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, каб. 
7, під головуванням судді Отвіновського П. Л.

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.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області по кримінальній справі № 185/2592/17 
за обвинуваченням Матющенко Катерини Сергіївни 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, викликає обвинувачену Матющенко Катери-
ну Сергіївну в підготовче судове засідання, яке при-
значене на 19 червня 2017 року о 14.00 год. та яке 
буде проводитися головуючим суддею Косюк А. П. 
у приміщенні Павлоградського міськрайонного су-
ду за адресою: Дніпропетровська область, м. Павло-
град, вул. Дніпровська, 135.

Після опублікування оголошення в пресі, обвину-
вачена вважається повідомленою про дату, час та 
місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченої 
справу буде розглянуто за її відсутності.

Ячменєв Михайло Іванович, останнє відоме місце 
проживання: Дніпропетровська область, м. Покров, 
вул. Б. Хмельницького, буд. 3, викликається до Ор-
джонікідзевського міського суду Дніпропетровської 
області як відповідач по цивільній справі за позовом 
Дорогого Сергія Петровича до Ячменєва Михайла 
Івановича, третя особа: виконком Покровської місь-
кої ради Дніпропетровської області, про усунення пе-
решкод в користуванні житловим будинком, шляхом 
визнання особи такою, що втратила право користу-
вання ним та зняття з реєстрації. Судове засідання 
відбудеться о 09 годині 00 хвилин 21 червня 2017 ро-
ку в приміщенні суду за адресою: Дніпропетровська 
область, м. Покров (Орджонікідзе), вул. Торгова, 37. 
У разі неявки відповідача до суду справу буде вирі-
шено на підставі наявних у ній даних та доказів.

Суддя Ю. Б. Малашина

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, 
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну спра-
ву за позовною заявою ТОВ «Кредитні ініціативи» до 
Лук’янчук Віри Олександрівни про стягнення заборгова-
ності.

Відповідачка Лук’янчук Віра Олександрівна (зареє-
стрована за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Харківська, 
28) викликається на 19 липня 2017 року об 11.00 год. до 
суду, каб. № 9, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачка, зареєстроване місце проживання (пере-
бування), місцезнаходження чи місце роботи якої невідо-
ме, викликається в суд через оголошення у пресі. З опу-
блікуванням оголошення про виклик, відповідачка вва-
жається повідомленою про час і місце розгляду справи.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповіда-
чка повинна повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута в її відсутність.

Суддя М. М. Скиба

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, 
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу 
за позовом Кельбас Ірини Леонідівни до Кельбаса Олега 
Володимировича про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі: Кельбас Олег Володимирович 
(зареєстрований за адресою: 83044, м. Донецьк, вул. Ко-
муністична, 16/68) викликається на 19 червня 2017 ро-
ку о 14.00 год. до суду, каб. № 7, для участі у розгляді 
справи по суті.

Відповідач, зареєстроване місце проживання (перебу-
вання), місцезнаходження чи місце роботи якого невідо-
ме, викликається в суд через оголошення у пресі. З опу-
блікуванням оголошення про виклик, відповідач вважа-
ється повідомленим про час і місце розгляду справи.

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

Суддя В. В. Андреєв

Оболонський районний суд м. Києва викликає в підготовче 
судове засідання Януковича Віктора Федоровича, 09.07.1950 
р.н., на 09 год. 00 хв. 16 червня 2017р. у кримінальному про-
вадженні по обвинуваченню Януковича Віктора Федоровича у 
вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 1  
ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України.

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

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

1) затримання, тримання під вартою або відбування пока-
рання;

2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону 
або судового рішення;

3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, 
стихійні лиха або інші подібні обставини);

4) відсутність особи у місці проживання протягом тривало-
го часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;

5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони 
здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови не-
можливості тимчасово залишити цей заклад;

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

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

з’явлення особи на виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про не-

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

ка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 
139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинувачено-
го передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захис-
ника – статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 
КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та 
їх представників – статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліс-
та, перекладача, представника уповноваженого органу з пи-
тань пробації і експерта – статтею 327 КПК України.

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

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

20 червня 2017 року о 12 годині 30 хвилин в Київському районно-
му суді м. Одеси відбудеться розгляд цивільної справи за позовною за-
явою Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Ширіно-
вої Марії Олександрівни про звернення стягнення на предмет іпоте-
ки. Цим повідомленням як відповідачка запрошується Ширінова Ма-
рія Олександрівна до зали судового засідання № 226 Київського район-
ного суду м. Одеси, розташованого по вул. Варненська, 3-б у м. Оде-
сі. Роз’яснюємо, що у разі неявки справа буде розглянута у вашу від-
сутність.

Суддя Л. В. Калініченко

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області по цивільній спра-
ві за позовом Комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Бі-
лоцерківтепломережа» до Дікарьової Олени Леонідівни про стягнення суми 
боргу викликає до суду: Дікарьову Олену Леонідівну, останнє відоме місце 
проживання за адресою: вул. Грибоєдова, 28, кв. 179 а, м. Біла Церква Ки-
ївської області.

Судове засідання відбудеться 14.06.2017 року о 14 год. 00 хв. у приміщен-
ні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області за адресою: Київ-
ська область, м. Біла Церква, вул. Турчанінова, 7, зал судового засідання №1, 
суддя Дмитренко A. M.

В разі неявки відповідачки до суду, справу буде розглянуто без її участі.

27 червня 2017 року об 11 годині 30 хвилин у Київському районно-
му суді м. Одеси відбудеться розгляд цивільної справи за позовною за-
явою Гінак Аліни Валеріївни до Мірцхулава Валерія Тенгизовича, тре-
тя особа — Мірцхулава Едіта Вячеславівна, про визнання особи такою, 
що втратила право користування житловим приміщенням. Цим повідо-
мленням як відповідач запрошується Мірцхулава Валерій Тенгизович 
до зали судового засідання № 226 Київського районного суду м. Одеси, 
розташованого по вул. Варненська, 3-б у м. Одесі. Роз’яснюю, що у ра-
зі неявки справа буде розглянута у вашу відсутність.

Суддя Л. В. Калініченко

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає відповідача по справі № 408/1502/17 за позовом Бур-
цевої Катерини Юріївни до Бурцева Євгена Валерійови-
ча про розірвання шлюбу – Бурцева Євгена Валерійовича 
(25 серпня 1984 р.н., кв-л 50 років Жовтня, б. 4, кв. 112, 
м. Довжанськ, Луганська область).

Судове засідання відбудеться 15 червня 2017 року о 
09 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої участі 
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Ю. Ю. Цимбал

Сєвєродонецький міський суд Луганської області повідо-
мляє про ухвалення заочного рішення від 17.05.2017 року по 
справі № 428/2235/17 за позовом Кривошеєвої Тетяни Ген-
надіївни до Кривошеєва Андрія Юрійовича (відоме місце ре-
єстрації: вул. Мічуріна, 15, м. Гірське Луганської обл.) про 
стягнення аліментів на утримання повнолітньої дитини, яка 
продовжує навчання.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його 
ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протя-
гом десяти днів з дня отримання його копії. У разі залишен-
ня заяви про перегляд заочного рішення без задоволення за-
очне рішення може бути оскаржене відповідачем в загаль-
ному порядку.

Суддя Т. С. Журавель

Попаснянський районний суд Луганської області викли-
кає обвинуваченого: Балацького Олександра Миколайови-
ча, 06.01.1959 р.н., який зареєстрований за адресою: Лу-
ганська область, Попаснянський район, смт Нижнє, вул. Са-
дова, буд. 4, щодо якого здійснюється спеціальне прова-
дження, у судове засідання у кримінальному проваджен-
ні № 423/3812/16-к за обвинуваченням Балацького О. М. у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4  
ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 27 — ч. 3 ст. 358 КК України, яке 
відбудеться 12 червня 2017р. о 09 год. 00 хв. у приміщенні 
суду за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суво-
рова, 6, каб. № 7. У випадку неявки справу буде розглянуто 
за відсутністю обвинуваченого.

Суддя А. В. Архипенко

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викли-
кає як відповідача Шепелєва Дмитра Андрійовича (Харків-
ська область, Велико-Бурлуцький район, с. Михайлівка) у су-
дове засідання з розгляду цивільної справи №428/3382/16-ц 
за позовом Шепелєвої Альбіни Леонідівни до Об’єднання 
співвласників багатоквартирних будинків «Луч» м. Сєвєро-
донецьк, Сєвєродонецької міської ради Луганської області, 
Шепелєва Дмитра Андрійовича про визнання права власнос-
ті, яке відбудеться 14 червня 2017 року об 11 годині 30 хви-
лин у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сє-
вєродонецьк, бул. Дружби Народів, 19. У разі неявки на вка-
зане судове засідання суд розглядатиме справу без вашої 
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І.О. Юзефович
Богунський районний суд м. Житомира (м. Жито-

мир, м-н Соборний, 1) викликає як обвинуваченого 

Гасімова Ібрагіма Аловсат Огли в підготовче судове 

засідання, яке відбудеться 05.07.2017 року о 10 год. 

00 хв. у залі суду 4-Б-4, по кримінальному прова-

дженню по обвинуваченню Гасімова Ібрагіма Алов-

сат Огли за ст. 115 ч. 1 КК України.

Суддя Н. А. Гулак

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Гончарову 
Ірину Сергіївну, як відповідачку в судове засідання по 
цивільній справі № 426/17233/16-ц за позовом Гон-
чарова Андрія Олександровича до Гончарової Ірини 
Сергіївни про розірвання шлюбу, що відбудеться 12 
червня 2017 року о 14.00 год.

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

Суддя В. О. Половинка

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає 
в судове засідання відповідачів по справі № 409/700/17 за позо-
вом Сенько Оксани Володимирівни до Щеткіна Михайла Мико-
лайовича про надання дозволу на в’їзд на тимчасово неконтро-
льовану територію (зону проведення АТО) та виїзд з неї, перетин 
кордону України неповнолітнього без згоди та супроводу батька.

Судове засідання відбудеться 14.06.2017 року о 14.00 год. 
(резервна дата 02.08.2017 року о 14.00 год.) у залі суду за адре-
сою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідач Щеткін Михайло Миколайович, 
останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Толстого, буд. 
28 а.

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

Суддя Максименко О. Ю.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Логвиненко 
Ганну Миколаївну, як відповідачку в судове засідан-
ня по цивільній справі № 426/453/17 за позовом Лог-
виненка Михайла Георгійовича до Логвиненко Ганни 
Миколаївни про розірвання шлюбу, що відбудеться 
15 червня 2017 року о 16.00 год.

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

Суддя В. О. Половинка
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 8 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +13  +18 +16  +21 Черкаська +14  +19 +18  +23
Житомирська +13  +18 +17  +22 Кіровоградська 13  +18 +25  +30
Чернігівська +13  +18 +16  +21 Полтавська +13  +18 +25  +30
Сумська +13  +18 +16  +21 Дніпропетровська +13  +18 +25  +30
Закарпатська +12  +17 +20  +25 Одеська +14  +19 +25  +30
Рівненська +8  +13 +18  +23 Миколаївська +14  +19 +28  +33
Львівська +8  +13 +18  +23 Херсонська +14  +19 +28  +33
Івано-Франківська +9  +14 +18  +23 Запорізька +14  +19 +28  +33
Волинська +8  +13 +18  +23 Харківська +12  +17 +25  +30
Хмельницька +9  +14 +18  +23 Донецька +12  +17 +25  +30
Чернівецька +11  +16 +18  +23 Луганська +12  +17 +25  +30
Тернопільська +8  +13 +18  +23 Крим +14  +19 +28  +33
Вінницька +14  +19 +18  +23 Київ +14  +16 +16  +18

Укргiдрометцентр
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Загони тероборони 
пройшли вишкіл

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

В УМОВАХ, НАБЛИЖЕНИХ ДО… У навчаннях, які відбулися на 
базі навчально-тренувального центру в селі Подвірки Дергачівсько-
го району Харківщини, взяли участь понад 100 бійців загонів теробо-
рони області.

Вони відпрацювали дії солдата під час бою, поводження зі стрілець-
кою зброєю, надання медичної допомоги пораненому у польових умо-
вах, орієнтування на місцевості тощо. Для максимального наближен-
ня умов навчання до бойових на заняттях була задіяна бронетехні-
ка, а також використовувалася  імітація вибухів гармат та холості на-
бої до зброї.

На кожному з навчальних місць керівниками занять були особи з 
досвідом бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції.

«Ми постійно проводимо подібні заняття із залучення підрозділів 
територіальної оборони Харківщини. Для цього у нас є належна на-
вчально-матеріальна база, а також військовослужбовці-інструкто-
ри, які можуть передати свій бойовий досвід», — розповів військо-
вий комісар Харківського обласного військового комісаріату полков-
ник Юрій Калгушкін.

Конвоїра-ката — за ґрати 
Павло КУЩ, 

«Урядовий кур’єр» 

ПО ЗАСЛУЗІ! У Слов’янську на Донеччині  міськрайонний суд виніс 
поки перший в Україні обвинувальний вирок представникові незакон-
них збройних формувань самопроголошеної «ДНР» за порушення іс-
нуючих законів ведення війни. Підозрюваний був затриманий співро-
бітниками військової прокуратури та СБУ у лютому цього року, а до-
судовим розслідуванням встановлено, що «відзначився» він не на пе-
редовій у бою, а в глибокому тилу — під час незаконного конвоювання 
й утримання військовополонених бійців Збройних сил України та ци-
вільних осіб. Зокрема всупереч Женевській конвенції про відповідне 
ставлення до полонених і, користуючись беззахисним станом полоне-
них та відсутністю можливості самозахисту(деякі потерпілі були пора-
нені), «герой» спільно з іншими терористами активно застосовував 
до людей фізичне насильство: бив, катував, погрожував убивством, 
брав участь в інсценуванні розстрілів тощо. У ході слідства встанов-
лено 30 потерпілих внаслідок завданої наруги. Згідно з вироком су-
ду конвоїра-ката засуджено до 10 років і 1 місяця позбавлення волі з 
конфіскацією майна. 

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

ТРУДОВИЙ СЕМЕСТР. 
Запоріжжя має величезний 
туристський потенціал, а йо-
го окраса — дитяча залізни-
ця завдовжки вісім з поло-
виною кілометрів, найдовша 
в Європі. На території мож-
на відпочити в дендропарку, 
зимовому саду з екзотични-
ми рослинами, кактусарії, зо-
окуточку. Хлоп’ячі серця за-
вмирають, коли діти потра-
пляють  у виставковий зал 
з моделями рухомого скла-
ду залізничного транспорту 
(гордість залізниці — гурток 
«Залізничне моделювання»). 
До дитячої залізниці входить 
станція Південна і три посад-
кові платформи, розміщені 
навколо веслувального  ка-
налу. 

— Структурний підрозділ 
«Запорізька дитяча залізни-
ця» розпочав роботу в 1972 
році, — розповідає її  началь-
ник Михайло Черненький. 
— Головна мета нашої ді-
яльності — позашкільна на-
вчально-виховна робота се-
ред учнів для профорієнта-
ції за робітничими професія-
ми залізничного транспорту 
і початкової екологічної осві-
ти. На базі дитячої залізниці 
діють такі напрями гурткової 
роботи залізничного спряму-
вання: «юний залізничник», 
«екскурсовод-диктор», «ко-
лія та колійне господарство», 
«начальник зміни», «поміч-
ник машиніста» і «машиніст 
тепловоза». Наші вихованці 
— часті гості багатьох струк-
турних підрозділів Придні-
провської магістралі, станцій, 

локомотивних і вагонних де-
по, обчислювального центру, 
колійних дільниць, історич-
них місць Придніпровської 
залізниці. Запорізька дитяча 
залізниця співпрацює із Дні-
пропетровським залізничним 
університетом, запорізькими 
національним і технічним уні-
верситетами.

А ще юні залізничники За-
порізької дитячої залізниці 
беруть активну участь в еко-
логічних форумах і конфе-
ренціях. У 2008 та 2013 роках 
вони були учасниками Міжна-
родного екофоруму «Довкіл-
ля для України», де презенту-
вали відеофільм, який відо-
бражає діяльність Запорізь-
кої дитячої залізниці, акцен-

товану на екологічному ви-
хованні юних залізничників і 
відвідувачів, а також стендо-
вий макет фрагмента тери-
торії дитячої залізниці з ден-
дропарковою зоною. 

12 років тому Запорізька 
дитяча залізниця започатку-
вала міжнародний екофес-
тиваль «Залізничний тран-
спорт та екологія», який про-
водять і нині. Саме тому За-
порізька дитяча залізниця 
— еколого-натуралістичний 
центр. Із 2004-го по 2013 
рік Укрзалізниця організо-
вувала всеукраїнські зльо-
ти юних залізничників, на 
яких представники Запоріж-
жя шість років поспіль посі-
дали перші місця. Територія 

дитячої залізниці давно ста-
ла улюбленим місцем відпо-
чинку містян.

«Запорізьку дитячу заліз-
ницю фінансує виключно фі-
лія «Придніпровська залізни-
ця ПАТ «Укрзалізниця», — ін-
формує  Михайло Чернень-
кий, — а  працює вона для 
населення Запоріжжя. Дивно 
і шкода, як байдуже ставить-
ся до неї сучасне керівництво 
міста, не надаючи жодної  до-
помоги. Єдиний керівник За-
порізької області, який розу-
міє важливість і цінність на-
шого закладу й допомагає, 
— голова Запорізької облра-
ди Григорій Самардак, за що 
йому від усіх нас велика по-
дяка».

Тут поїздами керують діти

Начальник Запорізької дитячої залізниці Михайло Черненький з юними залізничниками  
під час проходження літньої практики з руху поїздів

ЯПОНСЬКІ МОТИВИ. 
Днями в українській сто-
лиці  перебувала  делега-
ція міської ради Кіото на 
чолі з мером міста Дай-
саку Кадокавою. З огляду 
на проголошений на най-
вищому рівні Рік Японії в 
Україні, високі гості ма-
ли насичену програму. Зо-
крема взяли участь у  від-
критті першої черги рекон-
струйованого парку Кіо-
то — одного з найкраси-
віших та найунікальніших 
столичних парків,  засно-
ваного  у 1972 році на знак 
дружніх відносин між Киє-
вом та культурною столи-
цею Японії — Кіото. А та-
кож відвідали фестиваль 
квітів «Японія очима укра-
їнців».  Виставка присвя-
чена року Японії в Украї-
ні триватиме до 2 липня: 
на площі 2,5 тисячі  ква-
дратних метрів висаджено 
250 тисяч  квітів. Окрім то-
го, для створення компози-
цій використані багаторіч-
ні чагарники й дерева, та-
кі як самшит, клен пальмо-
листий, а також традиційні 
японські елементи (каме-
ні). Та головними героями 
композицій все-таки є не 
вони, а неперевершений 
східний дух споглядання.
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