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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

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

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

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

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2017 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

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

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

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

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

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА 

ГАЗЕТИ 
«УРЯДОВИЙ 

КУР’ЄР» 
НА ІІ ПІВРІЧЧЯ 

2017 РОКУ

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ

УСІ
ВІДДІЛЕННЯ

ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«Україна вживає всіх 

політичних і юридичних 
заходів для обстоювання 

національних інтересів. 
Зокрема й координацію 
зусиль з міжнародними 

партнерами».

Маєте час? Краще 
трохи почекати

ПАСПОРТИЗАЦІЯ. У травні цього року громадяни оформили 
майже 340 тисяч закордонних та 85 тисяч ID-паспортів. Для по-
рівняння: у квітні оформлено 216 тисяч закордонних паспортів, 
а у травні 2016 року — 192 тисячі.

Сезонне підвищення попиту на закордонні паспорти напере-
додні літа збіглося із запровадженням безвізового режиму ЄС 
для України, через що біля підрозділів, де можна оформити бі-
ометричні документи, утворилися черги. Також фіксують спро-
би шахрайства з електронною чергою, яка існує у підрозділах 
м. Києва та восьми областей. Прес-служба Державної міграцій-
ної служби нагадує, що електронна черга передбачає лише ін-
дивідуальний запис, і радить  громадянам, які не планують най-
ближчим часом виїжджати за кордон, почекати кілька тижнів. 
Тобто оформити документи незабаром у значно комфортніших 
умовах.

Окрім підрозділів міграційної служби й паспортних сервісів, 
біометричні документи можна оформити ще й у місцевих цен-
трах надання адміністративних послуг (ЦНАП).

101,3%
становив, за даними Держстату, індекс 
споживчих цін (індекс інфляції) у травні 

2017 року порівняно з квітнем

ПРИЄДНУЙТЕСЯ. Всеукраїнська громадська ініціатива 
«Патріотичні екскурсії» залучає до популяризації  
нашої справжньої історії

Скільки в наших 
містах українського?

Прем’єр-міністр про зусилля з недопущення будівництва 
газопроводу «Північний потік»
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6 8
СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

«УК» поспілкувався  
з яскравим і самобутнім 
співаком Павлом Зібровим  
під час його ювілейного 
туру Україною 

Печеніжинська ОТГ  
на Івано-Франківщині, яка 
першою в Україні обрала 
шлях реформування, першою 
ж відчула всі його переваги

РЕФОРМА  

Ф
от

о 
В

ол
од

им
ир

а 
З

А
ЇК

И



10 червня 2017 року, субота, № 106 www.ukurier.gov.ua 19

оголошення

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

Потерпілі у кримінальному провадженні № 12014000000000380 від 
16.09.2014 р. за фактом масових заворушень, що відбулись 02.05.2014 р. 
в м. Одесі в районі Грецької площі (ч. 2 ст. 294, ч. 2 ст. 263 КК України): Іва-
нова Любов Петрівна, Мамалига Маргарита Василівна, Жулькова Раїса Іго-
нівна, Бірюков Василь Михайлович, Коржов Олександр Васильович, Закрев-
ський Віталій Євгенович, Андрєєв Вадим Вадимович, Фучеджи Юрій Степа-
нович, Сивова Марина Євгенівна, Згонник Олексій Васильович викликають-
ся для участі у судових засіданнях, які відбудуться 12-15, 19-22, 26-29 черв-
ня 2017 року о 10 год. 00 хв. у приміщенні Іллічівського міського суду Одесь-
кої області (головуючий суддя Семенов О. А.) за адресою: м. Чорноморськ, 
вул. Праці, 4. Наслідки неприбуття за викликом викладені в ст. 139 КПК Укра-
їни. Поважні причини неприбуття на виклик, викладені в ст. 138 КПК України, 
про неможливість з’явлення за викликом з поважних причин ви зобов’язані 
повідомити заздалегідь.

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
оголошує про проведення конкурсного відбору

виконавців державного замовлення на підготовку магістрів
за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»

галузі знань «Публічне управління та адміністрування» у 2017 році
Конкурсні пропозиції приймаються не пізніше 16 червня 2017 року.
Умови проведення конкурсу та перелік документів, що надаються 

учасниками,
розміщені на офіційному веб-сайті НАДС.

Розкриття конкурсних пропозицій відбудеться на засіданні
Конкурсної комісії 20 червня 2017 року о 15.00 у приміщенні НАДС

за адресою: 01601, м. Київ, вул. Прорізна, 15.
Довідки за телефонами: (044) 256 00 92, 279 61 28

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 у судове засідан-
ня, яке відбудеться 15 червня 2017 року о 10 год. 00 хв.

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

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

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Збаразький районний суд Тернопільської обл. (адреса суду: 47300, Тер-
нопільська обл., м. Збараж, вул. Грушевського, 13) викликає відповідача за 
позовом ПАТ Акцентбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться 15.06.2017 о 09:00 до Коровець Роман Євгенович (останнє 
відоме місце реєстрації: 47302, Тернопільська обл., м. Збараж, вул. Грушев-
ського, буд. 149, кв. 1) справа № 598/1858/16-ц, суддя Щербата Г. Р.

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

Шосткинський міськрайонний суд Сумської обл. (адреса суду: 41800, Сум-
ська обл., м. Шостка, вул. К. Маркса, 63) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться 19.06.2017 о 12:30 до Ткач Тетяна Петрівна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 41108, Сумська обл., м. Шостка, вул.  Дзержинського, буд. 6а, 
кв .44) справа № 589/1163/17, суддя Литвинко Т. 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 від-
повідач по справі вважається належним чином повідомленим про час, день 
та місце проведення судового засідання.

Козельщинський районний суд Полтавської обл. (адреса суду: 39100, Полтав-
ська обл., смт Козельщина, вул. Радянська, 75/15) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться 06.07.2017 о 08:10 до Кравець Наталія Валеріївна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 39100, Полтавська обл., Козельщинський р-н, с. Пригарівка) справа 
№ 533/352/17, суддя Оксенюк М. М.

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

Чернігівський районний суд Запорізької області викликає 
в судове засідання, яке відбудеться о 09 год. 30 хв. 16 червня 
2017 року в приміщенні Чернігівського районного суду За-
порізької області за адресою: Запорізька область, смт Чер-
нігівка, вул. Соборна (Леніна), буд. 391, Зикова Сергія Іва-
новича, останнє відоме місце реєстрації: Донецька область, 
м. Кіровське, вул. Першотравнева, як відповідача по цивіль-
ній справі № 329/391/17 за позовом Публічного акціонерного 
товариства «Державний Ощадний банк України» в особі фі-
лії – Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Зико-
ва Сергія Івановича про стягнення заборгованості.

Суддя Богослов А.В.

У зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Демчука Юрія 
Михайловича до Демчук Наталії Василівни про надання дозволу 
на зміну місця реєстрації дитини Славутський міськрайонний суд 
Хмельницької області викликає як відповідачку Демчук Наталію Ва-
силівну, останнє відоме місце реєстрації: м. Славута, вул. Чкалова, 
24/49 Хмельницької області, у судове засідання, що відбудеться 13 
червня 2017 року о 08 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: м. Славута, вул. Я.Мудрого, 48-А Хмельницької області.

Демчук Наталії Василівні надати заперечення проти позову та до-
кази, якими вони обґрунтовуються.

У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута у від-
сутність відповідачки.

Суддя Шевчук В.В.

Щуцька Алла Анатоліївна, останнє відоме місцезнаходжен-
ня якої: вул. Київська, буд. 16А, кв. 60, м. Городок Хмельницької 
області, зареєстрована за адресою: вул. Грушевського, буд. 146, 
м. Городок Хмельницької області, викликається до Городоцько-
го районного суду Хмельницької області (Хмельницька область, 
м. Городок, вул. Шевченка, 48) як відповідачка на 13 год. 00 хв. 
15 червня 2017 року по цивільній справі за позовом Волянської 
Валентини Олександрівни до Щуцької Алли Анатоліївни про стяг-
нення боргу за договором позики.

У разі неявки відповідачки в судове засідання справа буде роз-
глянута на підставі тих доказів, які є в матеріалах справи.

Суддя Сакенов Ю.К.

Втрачений судновий білет 
серія СЯ №010906 на ту-
ристичне судно Неман 2, 
№337, двигуни: Suzuki DF-
15SК, №885146 та Mercury 
F40ELTPEFI, №1С107811 з 
бортовим реєстраційним 
номером «КИВ 3207 К», ви-
даний на Єлісєєва Анатолія 
Юрійовича, 
вважати недійсним.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як відпо-
відача Роменського Володимира Юрійовича в судове засідання з роз-
гляду цивільної справи за позовом ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання 
Азот» до Роменського Володимира Юрійовича про відшкодування ко-
штів, витрачених на навчання, яке відбудеться 14.06.2017 року о 09 го-
дині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сє-
вєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане су-
дове засідання суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 
169 ЦПК України.

Суддя І.О. Юзефович

Чернігівський районний суд Запорізької області викликає в судове засідання, 
яке відбудеться о 10 год. 00 хв. 16 червня 2017 року в приміщенні Чернігівського 
районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька область, смт Черні-
гівка, вул. Соборна (Леніна), буд. 391, Кривцова Дениса Олександровича, остан-
нє відоме місце реєстрації: Донецька область, м. Кіровське, 43 квартал 7, кв. 2, 
як відповідача по цивільній справі № 329/390/17 за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Державний Ощадний банк України» в особі філії – Доне-
цьке обласне управління АТ «Ощадбанк» до Кривцова Дениса Олександровича 
про стягнення заборгованості.

Суддя Богослов А.В.

Дружківський міський суд Донецької обл. (адреса суду: 84200, Доне-
цька обл., м. Дружківка, вул.Енгельса, 45) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться:

 15.06.2017 о 15:30 до Власович Костянтин Костянтинович (останнє 
відоме місце реєстрації: 84200, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Лені-
на, буд. 20, кв. 16) справа № 229/1415/17, суддя Гонтар А. Л.

 15.06.2017 о 16:00 до Апросиненко Дмитро Олексійович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 84202, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Нелідо-
ва, буд. 26) справа № 229/1426/17, суддя Гонтар А. Л.

 15.06.2017 о 15:00 до Самороков Дмитро Володимирович (останнє 
відоме місце реєстрації: 84201, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Педа-
гогічна буд. 1а, кв. 2) справа № 229/1424/17, суддя Гонтар А. Л.

 16.06.2017 о 13:00 до Самойленко Тетяна Валеріївна (останнє відо-
ме місце реєстрації: 84201, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Тімірязє-
ва, буд. 23) справа № 229/1477/17, суддя Гонтар А. Л.

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

Білокуракинський районний суд Луганської обл. (адреса суду: 92200, Лу-
ганська обл., смт Білокуракине, пл. Горького, 2) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться  15.06.2017 о 14:30 до Кузнецова Валентина Яківна (останнє 
відоме місце реєстрації: 91021, Луганська обл., м. Луганськ, кв-л. Гайового, 
буд. 4 кв. 22) справа № 409/413/17, суддя Максименко О. Ю.

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

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає в судове засідання як 
відповідача Альтамшех Адама Ісса по цивільній справі за позовом Шай-
да Катерини Іванівни про визнання особи такою, що втратила право ко-
ристування житлом на 16.06.2017 року о 10-45 год.

Адреса: м. Суми, вул. Першотравнева, 12, зал с/з 23, пов.З.
В разі неявки відповідача в судове засідання справа буде розгляну-

та без його участі.
Суддя Котенко О.А.

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 відбу-
деться:

 14.06.2017 о 08:30 до Чернишова Ірина Олександрівна (останнє відоме місце реєстрації: 84200, Донецька обл.,  
м. Дружківка, вул. Шевченка, буд. 121) справа № 229/879/17, суддя Гонтар А. Л.

 21.06.2017 о 13:00 до Позинич Володимир Васильович (останнє відоме місце реєстрації: 84200, Донецька обл.,  
м. Дружківка, сел. Новомиколаївка, вул. Набережна, буд. 84) справа № 229/1091/17, суддя Рагозіна С. О.

 21.06.2017 о 14:30 до Шаломєєва Ольга Михайлівна (останнє відоме місце реєстрації: 84201, Донецька обл.,  
м. Дружківка, вул. Авіаційна, буд. 92) справа № 229/1094/17, суддя Рагозіна С. О.

 21.06.2017 о 13:30 до Орехов Сергій Павлович (останнє відоме місце реєстрації: 84201, Донецька обл., м. Друж-
ківка, вул. Зоряна, буд. 3, кв. 3) справа № 229/1120/17, суддя Рагозіна С. О.

 21.06.2017 о 14:00 до Темляков Станіслав Євгенович (останнє відоме місце реєстрації: 84200, Донецька обл.,  
м. Дружківка, вул. Московська, буд. 6) справа № 229/1098/17, суддя Рагозіна С. О.

 03.07.2017 об 11:00 до Скоробогатий Андрій Вікторович (останнє відоме місце реєстрації: 84200, Донецька обл., 
м.Дружківка, вул. Леніна, буд.39, кв. 69) справа № 229/790/17, суддя Гонтар А. Л.

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

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

Старобільський районний суд Луганської обл. 
(адреса суду: 92700, Луганська обл., м. Старобільськ, 
вул. Пролетарська, 38 а) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгова-
ності, у судове засідання, яке відбудеться:

 12.06.2017 о 09:30 до Петренко Рузана Мико-
лаївна (останнє відоме місце реєстрації: 92701, Лу-
ганська обл., м. Старобільськ, вул. Чкалова, буд. 8) 
справа № 431/2051/17, суддя Березка О. М.

 16.06.2017 о 09:00 до Жовковська Ірина Вікторів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 92701, Луганська 
обл., м. Старобільськ, вул. Григорія Андрющенка, буд. 
82) справа № 431/495/17, суддя Березка О. М.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО
Шевченківський районний суд м. Чернівці викли-

кає Вакараш Ольгу Михайлівну, 08.04.1978 року на-
родження, зареєстровану в с. Липкани Бричанського 
району Республіки Молдова. Проживає за адресою: 
провулок Хотинський, 8, с. Мамалига, Новоселиць-
кий район, Чернівецька область, як обвинувачену в 
кримінальному провадженні № 22014260000000037 
від 16.10.2014 р. за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Судове підготовче засідання відбудеться 15 черв-
ня 2017 року о 12.00 годині за адресою: 58001,  
м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, кабінет №11.

З моменту опублікування повістки про виклик об-
винуваченої Вакараш Ольги Михайлівни у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери роз-
повсюдження, вона вважається належним чином 
ознайомленою з її змістом.

Суддя Слободян Г.М.

Святошинський районний суд м. Києва викликає відповідачів Лємє-
сова Генадія Миколайовича, Гупала Миколу Йосиповича, Гупало Тетяну 
Борисівну, Гупало Людмилу Миколаївну, останнє відоме місце прожи-
вання: м. Київ, вул. С.Сосніних, 10, кв. 82, для участі в цивільній справі 
за позовом Миколаєнка М.А. до Гупала М.Й., Гупало Т.Б., Гупало Л.М., 
Лємєсова Г.М., треті особи: Ткаченко О.С., Святошинський районний 
відділ Державної міграційної служби України в м. Києві, про усунення 
перешкод у праві власності на користування квартирою та зняття з ре-
єстраційного обліку.

Судове засідання відбудеться 14.06.2017 року о 09 год. 30 хв. за 
адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал № 6, суддя Войтенко Ю.В.

У разі неявки відповідачів до суду без поважних причин або у разі 
неповідомлення про причини неявки, справа буде розглядатись за їх-
ньої відсутності.

Олевський районний суд Житомирської області викликає Савина 
Сергія Сергійовича, реєстраційний номер 3255219419, останнє відо-
ме місце проживання: смт Клесів, вул. Меліораторів, 1а, кв. 17 Сарнен-
ського району Рівненської області, як відповідача по справі за позовом 
заступника прокурора Житомирської області про визнання недійсним 
наказу, скасування рішення про державну реєстрацію права власності 
на земельну ділянку та зобов’язання її повернути, у судове засідання на 
10 годину 00 хвилин 15 червня 2017 року.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні Олевського районного су-
ду Житомирської області за адресою: м. Олевськ, вул. Володимирська, 
7, Житомирська область.

У разі неявки без поважних причин у судове засідання, або непові-
домлення про причини неявки, справу буде розглянуто за відсутністю 
відповідача.

Голова суду М.В. Ковальчук

Денисюк Роман Вікторович, 01.02.1986 року народження, останнє місце про-
живання чи мешкання: 44575, Волинська область, с. Стобихівка Камінь-Кашир-
ського району, вулиця Шкільна, будинок 10, викликається у відкрите судове за-
сідання як відповідач на 11.00 годину 15 червня 2017 року в цивільній справі за 
позовом Денисюк Владислави Олегівни до Денисюка Романа Вікторовича про 
стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини.

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

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі, 
відповідач Денисюк Роман Вікторович вважається повідомленим про час і міс-
це розгляду справи.

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

Буринський районний суд Сумської обл. (адреса суду: 41700, Сумська 
обл., м. Буринь, вул. Свердлова, 50) викликає відповідача за позовом ПАТ 
Акцентбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 26.06.2017 о 10:00 до Герасименко Юлії Василівни (останнє відоме місце 
реєстрації: 41700, Сумська обл., м. Буринь, вул. Суворова, буд. 12) справа № 
574/1055/16-ц, суддя Куцан В. М.

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

Решетилівський районний суд Полтавської обл. (адреса суду: 38400, Пол-
тавська обл., смт Решетилівка, вул. Леніна, 24) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться 19.06.2017 о 08:15 до Ільницької Тетяни Георгіївни (останнє 
відоме місце реєстрації: 38420, Полтавська обл., Решетилівський р-н, с. Ло-
бачі, вул. Польова, буд. 36) справа № 546/271/17, суддя Беркута Л. Г.

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

Гайсинський районний суд Вінницької обл. (адреса суду: 23000, Вінницька 
обл., м. Гайсин, вул. Карла Маркса, 47) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться  26.06.2017 о 10:00 до Кнуренка Олександра Петровича (останнє ві-
доме місце реєстрації: 21002, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Червоноармій-
ська, буд. 105, в/г) справа № 129/120/16-ц, суддя Ковчежнюк В. М.

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

Кременчуцький районний суд Полтавської обл. (адреса суду: 39600, Полтав-
ська обл., м. Кременчук, вул. Цюрупи, 31) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся  21.06.2017 о 08:30 до Стадніченка Артема Анатолійовича (останнє відоме міс-
це реєстрації: 39763, Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Кам’яні Потоки, вул. 
Щорса, буд. 258) справа № 536/327/17, суддя Клименко С. М.

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

Петропавлівський районний суд Дніпропетровської обл. (адреса суду: 52700, 
Дніпропетровська обл., смт. Петропавлівка, вул. Радянська, 74а) повідомляє, що   
по цивільній справі за позовом ПАТ КБ Приватбанк:

 15.11.2016 до Воронежський Михайло Сергійович (останнє відоме місце реє-
страції: 52700, Дніпропетровська обл., Петропавлівський р-н, смт Петропавлівка, 
вул. Жовтнева, буд.40а, кв.1) справа № 188/97/16-ц, суддя Курочкіна О. М.

було ухвалено заочне рішення, позовна вимога задоволена повністю або част-
ково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що заочне рішення може бу-
ти переглянуто шляхом подання заяви протягом десяти днів з дня опублікуван-
ня цього оголошення.

Краснокутський районний суд Харківської обл. (адреса суду: 62002, Хар-
ківська обл., м. Краснокутськ, вул. Карла Маркса, 15) викликає відповідача 
за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться 26.06.2017 о 10:25 до Линник Алла Єгорівна (останнє 
відоме місце реєстрації: 62002, Харківська обл., смт Краснокутськ, вул. Чер-
воних партизан, буд. 2), справа № 627/187/17, суддя Каліберда В. А.

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 від-
повідач по справі вважається належним чином повідомленим про час, день 
та місце проведення судового засідання.
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оголошення
Новогродівський міський суд Донецької області (85483, 

м. Новогродівка, вул. Риночна, 110) розглядає цивільну 
справу за позовом Калашнікової Лідії Валеріївни до Калаш-
нікова Бориса Олександровича про позбавлення батьків-
ських прав. Відповідач у справі: Калашніков Борис Олек-
сандрович (зареєстрований за адресою: 85483, Донецька 
область, місто Донецьк, вул. Незалежності, 54/50) виклика-
ється на 19 червня 2017 року о 13 год. 00 хв. до суду в каб. 
№6, для участі у розгляді справи.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення що-
до позову. У випадку неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справу буде роз-
глянуто в його відсутність на підставі наявних у ній даних 
чи доказів.

Суддя Грідяєва М.В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, №157) розглядає кримінальне провадження 
№233/558/17 за обвинуваченням Астахової С.В. за ч. 2 ст. 
110 КК України. Обвинувачена Астахова Світлана Володи-
мирівна, 08.11.1960 р.н., зареєстрована за адресою: Доне-
цька область, м. Костянтинівка, вул. Целеноградська, буд. 
43, викликається до суду на 09 годину 00 хвилин 15 черв-
ня 2017 року (корп. № 1, каб. №12), для участі у підготов-
чому судовому засіданні. Ухилення від явки на виклик су-
ду обвинуваченим та оголошення його у міждержавний  
та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення 
спеціального досудового розслідування чи спеціального 
судового провадження.

Суддя Т.Б. Сітніков

Красноармійським міськрайонним судом Донецької об-
ласті здійснюється судове провадження по кримінальному 
провадженню за обвинуваченням Гладкоскока Артема Ми-
колайовича, 13.08.1980 р.н., за ч. 1 ст. 115, ст. 121 ч. 1 КК 
України.

Потерпілій Злиденній Лідії Миколаївні та свідкам: Бе-
резан А.П., Алєєксєву В.Ю., Бондаренко Н.М., Клюжече-
вій Т.Г., Жила P.O., Бордюг І.В. необхідно з’явитись до зали 
судового засідання №9 Красноармійського міськрайонно-
го суду Донецької області за адресою: 85302, Донецька об-
ласть, м. Покровськ (Красноармійськ), вул. Європейська, б. 
22, на 10.00 год. 19.06.2017р.

Суддя І.В. Корнєєва

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить розгляд цивіль-
ної справи за позовом Шевченко Алли Сергіївни до Гуда 
Руслана Костянтиновича про стягнення аліментів на утри-
мання неповнолітньої дитини.

Відповідач у справі – Гуд Руслан Костянтинович, прожи-
ває за адресою: 84500, Донецька область, м. Бахмут, буль-
вар Металургів, 2/15, викликається в судове засідання, 
призначене на 14 год. 00 хв. 19.06.2017 р. до суду, каб. № 
213, для участі у розгляді справи по суті. Відповідачу про-
понується надати свої заперечення на позов та відповідні 
докази. У випадку неможливості прибуття, відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неявки. За інших обставин 
розгляд справи відбудеться в його відсутності.

Суддя Чопик О.П.

Чаплинський районний суд Херсонської обл. (адреса су-
ду: 75200, Херсонська обл., смт. Чаплинка, Леніна, буд. 30) 
викликає відповідача за позовом ПАТ Акцентбанк, про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 14.06.2017 о 08:00 до Шумеляк Олександр Васильович 
(останнє відоме місце реєстрації: 75223, Херсонська обл., 
Чаплинський р-н, с. Шевченка, вул. Степова, буд. 46) спра-
ва № 665/394/17, суддя Кузьменко А. Д.

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

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу за позовом Ступак Оксани Володи-
мирівни до Ступака Миколи Миколайовича про розірван-
ня шлюбу.

Відповідач по справі: Ступак Микола Миколайович, 
10.08.1974 р.н., мешкає: Донецька область, с. Приморське 
Новоазовського району, вул. Жовтнева, 44, викликається 
на 15.06.2017 року о 08 годині 30 хвилин до суду, кабінет 
№ 312, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він 
повинен повідомити суд про причину неявки, інакше спра-
ва буде розглянута у його відсутність.

Суддя Погрібна Н.М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) 
розглядає кримінальну справу №219/11159/16-к за 
обвинуваченням Шевчука Дмитра Анатолійовича за 
ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачений по справі: Шевчук Дмитро Анато-
лійович, 12.07.1978 р.н., який мешкає за адресою: 
Донецька область, м. Єнакієве, вул. Красна, буд. 7, 
викликається в судове засідання, яке відбудеться 16 
червня 2017 року об 11 год. 00 хв.

Суддя Любчик О.В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом №219/4996/17 – Росс Світла-
ни Степанівни до Росс Вадима Геннадійовича про розірван-
ня шлюбу.

Відповідач по справі: Росс Вадим Геннадійович, перебу-
ває за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, с. Оленівка, 
вул. Ялтинська, 2-а (Єнакіївська виправна колонія) виклика-
ється в судове засідання, яке відбудеться 13 червня 2017 ро-
ку о 09 год. 00 хв.

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

Суддя Любчик О.В.

Котелевський районний суд Полтавської обл. (адреса су-
ду: 38600, Полтавська обл., смт Котельва, вул. Жовтнева, 
235) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться  14.06.2017 о 10:00 до Божовська Тетяна Ігорівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 38626, Полтавська обл., 
Котелевський р-н, с.Млинки, вул. Горького, буд.31) справа 
№ 535/301/17, суддя Якименко Т. О.

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

Долинський районний суд Івано-Франківської обл. (адре-
са суду: 77500, Івано-Франківська обл., місто Долина, вули-
ця Обліски,115) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться 15.06.2017 о 08:00 до Хомин Михай-
ло Васильович (останнє відоме місце реєстрації: 77565, Іва-
но-Франківська обл., Долинський р-н, с. Ангелівка, вул. Ко-
новальця, буд.  70) справа № 343/801/17, суддя Монташе-
вич С. 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.

Токмацький районний суд Запорізької обл. (адреса су-
ду: 71700, Запорізька обл., м. Токмак, вул. Леніна, 28) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 14.06.2017 о 08:00 до Макарушко Микита Володимиро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 71716, Запорізька обл., 
Токмацький р-н, м. Молочанськ, вул. Вокзальна буд. 99, кв. 
1) справа № 328/1228/17, суддя Погрібна О. 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.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає 
в судове засідання представника відповідача Дер-
жавного підприємства «Завод 410 ЦА» (місцезна-
ходження: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 94) по 
справі за позовом Нечаєва Андрія Миколайовича до 
Державного підприємства «Завод 410 ЦА» про ви-
знання наказу про звільнення незаконним, понов-
лення на роботі та виплату середнього заробітку за 
час вимушеного прогулу, слухання по справі призна-
чено на 20 червня 2017 року о 16 годині 40 хвилин.

У разі неявки справу буде розглянуто без участі 
відповідача.

Адреса суду: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 3-А, каб. 1.
Суддя М. І. Шкірай

Шевченківський районний суд м.Чернівці (адреса су-
ду: 58000, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Кафедраль-
на, 4) викликає відповідача за позовом ПАТ Акцентбанк, 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться 14.06.2017 о 09:10 до Стольницький Василь Васи-
льович (останнє відоме місце реєстрації: 65481, Чернівець-
ка обл., м. Чернівці, вул. Політаєва, буд. 13, кв. 28) справа  
№ 727/2708/17, суддя Чебан 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.

Корюківський районний суд Чернігівської обл. (адре-
са суду: 15300, Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Шев-
ченка, 66) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приват-
банк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться 15.06.2017 о 09:00 до Радченко Тетяни Мико-
лаївни (останнє відоме місце реєстрації: 15348, Чернігівська 
обл., Корюківський р-н, с. Кугуки, вул. Дачна, буд. 34) справа  
№ 736/547/17, суддя Чурупченко М. І.

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

Миронівський районний суд Київської обл. (адреса су-
ду: 08800, Київська обл., м. Миронівка, вул. Першотравне-
ва, 3) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться  15.06.2017 о 10:30 до Злочевський Іван Романо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 08823, Київська обл., 
Миронівський р-н, с.Шандра, вул.70-річчя Жовтня, буд. 20) 
справа № 371/313/17, суддя Поліщук А. С.

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

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті повідомляє Гусейнова Етібара Набі огли, мешкан-
ця міста Кадіївки (Стаханова) Луганської області, про 
ухвалення заочного рішення від 10 травня 2016 ро-
ку по справі № 428/764/16-ц за позовом Бондаренко 
Юлії Сергіївни до Гусейнова Етібара Набі огли про по-
збавлення батьківських прав.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що 
його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, яку 
може бути подано протягом десяти днів з дня отри-
мання його копії.

Суддя І. О. Юзефович

Бориспільський міськрайсуд Київської області повідо-
мляє, що 17.07.2017р. о 08.30 год. відбудеться розгляд 
справи № 359/1375/17, провадження № 2/359/1234/2017 
за позовом Кораблінової Вікторії Вадимівни до Кораблі-
нова Олександра Володимировича про розірвання шлю-
бу. Відповідачу Кораблінову Олександру Володимиро-
вичу, 1991 р.н., необхідно з’явитись до Бориспільського 
міськрайсуду за адресою: 08300, м. Бориспіль, вул. Київ-
ський шлях, 72, зал с/з № 10. У випадку неявки відповіда-
ча від якого не надійшло заяви про розгляд справи за йо-
го відсутності або якщо повідомлені ним причини неяв-
ки визнані неповажними, буде ухвалено заочне рішення.

Суддя І. В. Муранова-Лесів

Куйбишевський районний суд Запорізької області викли-
кає Макарову Тетяну Сергіївну в судове засідання як відпо-
відачку в справі № 319/554/17 за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «КРЕДОБАНК» про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором, яке відбудеться о 09 год. 
00 хв. 05.07.2017 року в приміщенні суду за адресою: вул. 
Центральна, 26а, смт Більмак, Більмацький район, Запорізь-
ка область, 71001. Відповідачці пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У разі неявки відповіда-
чки в судове засідання, справа згідно з вимогами ЦПК Укра-
їни може бути розглянута за її відсутності. Відповідачка у ви-
падку неявки в судове засідання зобов’язана повідомити суд 
про причини неявки.

Суддя В. М. Ходько

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в 
судове засідання як відповідача КЛИМОВЦЯ Яросла-
ва Івановича по цивільній справі за позовом КОЖУ-
ХІВСЬКОЇ Олени Андріївни до КЛИМОВЦЯ Ярослава 
Івановича про розірвання шлюбу.

Засідання відбудеться 16 червня 2017 року о 
10.00 год. у приміщенні Соснівського районного суду  
м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316 
в кабінеті № 235. Ваша явка обов’язкова, в разі по-
вторної неявки справа буде розглядатися без учас-
ті відповідача.

Суддя С. А. Пироженко

Голосіївський районний суд м. Києва викликає відпо-
відачку Русских Вікторію Вікторівну по цивільній справі 
за позовом Дороша Володимира Миколайовича до Рус-
ских Вікторії Вікторівни про відшкодування шкоди.

Остання відома адреса місцезнаходження відповіда-
чки Русских Вікторії Вікторівни – м. Київ, вул. Володи-
мирська, 71, кв. 56.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за 
адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, буд. 
14-а, каб. № 15 21 червня 2017 року о 16 год. 00 хв.

В разі неявки на вказане судове засідання, суд розгля-
датиме справу без участі відповідачки.

Суддя А. В. Новак

Краснолиманським міським судом Донецької облас-
ті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядаєть-
ся цивільна справа за позовом Публічного акціонерного 
товариства «Державний Ощадний банк України» в осо-
бі філії – Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» 
до Явішевої Ганни Анатоліївни про стягнення заборгова-
ності.

Відповідачка Явішева Ганна Анатоліївна викликається 
до каб. № 18 суду на 16 червня 2017 року о 08 годині 30 
хвилин, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У разі неявки відповідачки, спра-
ва буде розглянута у її відсутності за наявними доказами.

Суддя Бікезіна О. В.

У Подільському районному суді м. Києва 
29.06.2017 р. об 11 год. 15 хв. під головуванням суд-
ді Декаленко B. C. буде розглядатись цивільна спра-
ва за позовом Березівського Ігоря Миколайовича до 
Овсяннікової Катерини Сергіївни, Сидоренко Олек-
сандри Олександрівни про визнання недійсним до-
говору позики.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) в су-
дове засідання обов’язкова. При неявні відповідачів  
справа буде слухатись за їхньої відсутності згідно зі 
ст. 169 ЦПК України.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Ніколаєнка 
Володимира Володимировича, як відповідача у су-
дове засідання по цивільній справі № 426/5953/16-ц 
за позовом ТОВ «Кредитні ініціативи» до Ніколаєнка 
Володимира Володимировича про звернення стяг-
нення заборгованості, що відбудеться 24 липня 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 О. М. Попова

Приморський районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання на 14 червня 2017 року о 08.20 
годині (резервна дата 17 червня 2017 року о 08.20 го-
дині) за адресою: Запорізька область, м. Приморськ, 
вул. Соборна, 84, як відповідачку Кулик Ольгу Станісла-
вівну в цивільній справі № 326/499/17 р. (провадження  
№ 2/326/235/2017) за позовом Публічного акціонерного 
товариства «Державний Ощадний банк України» в особі 
філії – Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до 
Кулик Ольги Станіславівни про стягнення заборгованості 
за кредитним договором.

У разі неявки відповідачки в судове засідання на вка-
зані дату та час, справу буде розглянуто за її відсутності.

Суддя Т. В. Стріжакова

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

Сватівський районний суд Луганської обл. (адреса суду: 92600, Лу-
ганська обл., м. Сватове, пл. 50 років Перемоги, 34) викликає відпові-
дача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться  15.06.2017 о 09:00 до Чітаіа Бідзі-
на Заурієвич (останнє відоме місце реєстрації: 91011, Луганська обл., 
м. Луганськ, вул. Оборонна, будинок 83, кв. 7) справа № 426/7264/17, 
суддя Осіпенко Л. М.

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

Верхньорогачицький районний суд Херсонської обл. (адреса суду: 
74400, Херсонська обл., смт Верхній Рогачик, вул. Леніна, 60) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення забор-
гованості, у судове засідання, яке відбудеться 14.06.2017 о 10:00 до 
Бойка Валерія Васильовича (останнє відоме місце реєстрації: 74400, 
Херсонська обл., смт Верхній Рогачик, вул Кірова, буд. 188) справа  
№ 651/223/17, суддя Загрунний В. Г.

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

Крюківський районний суд м.Кременчука (адреса суду: 39600, 
Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Красіна, буд. 37/49) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборго-
ваності, у судове засідання, яке відбудеться 14.06.2017 о 13:00 до Су-
прун Ірини Володимирівни (останнє відоме місце реєстрації: 39630, 
Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Фурштадська, буд. 9, кв. 1) спра-
ва № 537/996/17, суддя Степура А. А.

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

Втрачене Свідоцтво 

про право на спадщину на 

ім’я Кувічки І. М., 

видане приватним 

нотаріусом Кравченко С. Ю. 

14.06.2011 р. за №2079, 

ВРК №956403, 

вважати недійсним.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Федянін Максим Сергійович, 26.07.1977 р.н., РНОКПП 
2833112339, який зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Ма-
кіївка, мікрорайон Зелений, буд. 12, квартира 175, на підставі ст. ст. 297-
5, 133, 135 КПК України, вам необхідно з’явитись 16 червня 2017 року до 
каб. 308 СВ УСБУ в Донецькій області, до старшого слідчого в ОВС Ве-
лічка Д.В. за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Архітектора 
Нільсена, буд. 33, для вручення вам повідомлення про зміну раніше пові-
домленої підозри, процесуальних документів при здійсненні спеціально-
го досудового розслідування, ознайомлення з матеріалами кримінального 
провадження, отримання обвинувального акта та реєстру матеріалів при 
здійснені спеціального досудового розслідування у кримінальному прова-
дженні № 22017050000000124 від 27.03.2017 р. за ч. 2 ст. 258-5 КК Украї-
ни. У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки на виклик настають 
наслідки, передбачені ст. 139 КПК України із можливістю застосування 
приводу та здійснення подальшого спеціального судового провадження.

Білогірський районний суд Хмельницької об-
ласті викликає як відповідачку Колісецьку Іри-
ну Анатоліївну, 1978 року народження, по ци-
вільній справі за позовом ПАТ «Державний екс-
портно-імпортний банк України» в особі філії – 
АТ «Укрексімбанк» у м. Рівному до Колісецької 
Ірини Анатоліївни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 26 червня 2017 
року о 10 год. 00 хв. у приміщенні Білогірсько-
го районного суду Хмельницької області по вул. 
Шевченка, 42 в смт Білогір’я Хмельницької об-
ласті. В разі неявки Колісецької І. А. справа бу-
де слухатися за її ваідсутності на підставі дока-
зів, які є в матеріалах справи.

Суддя Н. С. Бараболя

Сватівський районний суд Луганської області, 
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викли-
кає Луганську міську раду як відповідача в судо-
ве засідання по цивільній справі № 426/7311/17 
за позовом Білоусової Тетяни Дмитрівни до Лу-
ганської міської ради про встановлення додат-
кового строку для подання заяви про прийняття 
спадщини на 23 червня 2017 року о 10.00 годині.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

У Подільському районному суді м. Києва 19 

червня 2017 року о 09 год. 30 хв. під голову-

ванням судді Богінкевич C. M. буде розгляда-

тись цивільна справа за позовом Польовика Пе-

тра Івановича до Шкіля Геннадія Миколайовича 

про відшкодування майнової та моральної шко-

ди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної 

пригоди.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) у 

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

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

– Головні Олексія Юрійовича у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Голо-
вня О.Ю., 18.01.1987 року народження (зареєстрований за 
адресою: м. Миколаїв, вул. Іванова, 21), викликається на 
19.06.2017 року о 09.30 год. до суду, каб. № 10, для участі 
в розгляді справи по суті, головуючий суддя Челюбєєв Є.В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), 
який переховується від органів слідства та суду з метою 
ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне су-
дове провадження) та оголошений у міждержавний та/або 
міжнародний розшук.

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

Селидівський міський суд Донецької області (85400,  
м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу  
№ 242/1311/17, 2/242/735/17 за позовом Чаюкової Діани 
Дмитрівни до Толмачова Сергія Володимировича (останнє 
місце мешкання відповідача: смт Курахівка, вул. Первомай-
ська, 43) про стягнення аліментів на утримання дітей. Від-
повідач Толмачов C.B. викликається на 16 червня 2017 р. 
о 09.00 год. до суду, для участі у розгляді справи по суті.

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

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач 
вважається повідомленим про дату, час і місце розгляду 
справи і у разі неявки до суду, справа може бути розгляну-
та за його відсутності.

Суддя Капітонов В.І.

Селидівський міський суд Донецької області пові-
домляє, що на підставі ухвали Селидівського місько-
го суду Донецької області від 21.02.2017 року по кри-
мінальному провадженню № 22015050000000431 
відносно Шелюка Миколи Семеновича, який обви-
нувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України постановлено здійснювати спе-
ціальне судове провадження.

Селидівський міський суд Донецької області здій-
снює виклик до суду, який розташований за адре-
сою: м. Селидове, вул. Пушкіна, 4 (тел.: 06237-7-
22-24), Шелюка Миколу Семеновича, останнє відо-
ме місце проживання якого: м. Донецьк, вул. 50-річ-
чя СРСР, б. 138, кв. 25, який обвинувачується у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, для участі в судовому засіданні по кримінально-
му провадженню № 22015050000000431, яке відбу-
деться 21.06.2017р. о 10 годині 30 хвилин.

Суддя Л.В. Пирогова

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить розгляд ци-
вільної справи за позовом Горлової Анастасії Олександрів-
ни до Крупки Станіслава Юрійовича, третя особа – Служба у 
справах дітей Управління молодіжної політики та у справах 
дітей Бахмутської міської ради Донецької області, про ви-
дачу дозволу на виїзд малолітньої дитини за кордон.

Відповідач у справі – Крупка Станіслав Юрійович, про-
живає за адресою: Донецька область, Бахмутський район, 
с. Зайцеве (Майорськ), вул. Кольцова, 12/2, викликається в 
судове засідання, призначене на 10 год. 30 хв. 19.06.2017 
р. до суду, каб. № 213, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення на 
позов та відповідні докази. У випадку неможливості при-
буття, відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки. За інших обставин розгляд справи відбудеться у йо-
го відсутності.

Суддя Чопик О.П.

Оболонський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Котовського Юрія Олексійовича, що 
обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених 
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України у підготовче судо-
вому засідання, яке відбудеться 15 червня 2017 ро-
ку о 15.00 годині в приміщенні Оболонського район-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тим-
ошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваче-
ного, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе-
редбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 
КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК Укра-
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та 
їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, 
спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 
КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну спра-
ву за позовною заявою ПАТ КБ «Правекс Банк» представ-
ника позивача ТОВ «Вердикт Консалтинг» до Бондар На-
дії Іванівни, Бондаря Олександра Степановича про стягнен-
ня боргу за кредитним договором. Відповідачі по справі ви-
кликаються до суду (м. Бахмут, Донецька область, вул. Ми-
ру, 5, кім. 302), для участі у розгляді справи по суті:

– Бондар Надія Іванівна, 16.03.1964 року народження, 
яка мешкає за адресою: 86422, Донецька область, м. Єнакі-
єве, вул. Бураковка, буд. 21, на 16 червня 2017 року о 08.45 
годині.

– Бондар Олександр Степанович, 25.04.1962 року на-
родження, який мешкає за адресою: 86422, Донецька об-
ласть, м. Єнакієве, вул. Бураковка, буд. 21, на 16 червня 
2017 року о 08.45 годині.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття відповідачів, 
вони повинні повідомити суд про причину неявки, інакше 
справа буде розглянута у їхню відсутність.

Суддя Фролова Н.М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу 
за позовом Соловйової Олени Костянтинівни до Щепкіної 
Ганни Михайлівни, яка діє в своїх інтересах та в інтересах 
дитини Щепкіна Романа Сергійовича, третя особа – Служба 
у справах дітей управління молодіжної політики та у спра-
вах дітей Бахмутської міської ради, про визнання осіб та-
кими, що втратили право користування житловим примі-
щенням.

Відповідачка по справі: Щепкіна Ганна Михайлівна, яка 
діє в своїх інтересах та в інтересах дитини Щепкіна Рома-
на Сергійовича (адреса: Донецька область, м. Бахмут, вул. 
Толбухіна, буд. 59, кв. 42) викликається на 20 червня 2017 
року о 10 год. 00 хв. до суду, кабінет № 306, для участі в 
розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття відповідачки, 
вона повинна повідомити суд про причину неявки, інакше 
справа буде розглянута в її відсутність.

Суддя О.М. Павленко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, 
пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне про-
вадження №233/1930/17 за обвинуваченням Новіко-
ва М.В. за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК Укра-
їни, Морозова В.В. за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 
191 КК України. Обвинувачені: Новіков Максим Ві-
кторович, 07.05.1984 р.н., останнє відоме місце про-
живання: м. Донецьк, вул. Чайкіної, 12/52; Морозов 
Василь Володимирович, 07.10.1966 р.н., останнє ві-
доме місце проживання: м. Донецьк, вул. Красноф-
лотська, 88а/10, викликаються до суду на 09.00 год. 
16 червня 2017 року (корп. № 2, каб. №18), для учас-
ті в судовому засіданні. Ухилення від явки на виклик 
суду обвинуваченими та оголошення їх у міждер-
жавний та/або міжнародний розшук є підставою для 
здійснення спеціального досудового розслідування 
чи спеціального судового провадження.

Суддя А.І. Міросєді

Оболонський районний суд м. Києва викликає обви-
нуваченого Острикова Олександра Леонтійовича, що 
обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених  
ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 
КК України у підготовче судовому засідання, яке відбу-
деться 19 червня 2017 року о 12.00 годині в приміщенні 
Оболонського районного суду м. Києва за адресою: м. 
Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, 
свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені 
статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття 
обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, 
прокурора та захисника – статтею 324 КПК України, по-
терпілого – статтею 325 КПК України, цивільного позива-
ча, цивільного відповідача та їх представників – статтею 
326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і екс-
перта – статтею 327 КПК України.

Суддя О. В. Жежера  

Оголошення про виклик до суду
Деснянський районний суд м. Києва викли-

кає обвинуваченого Колісніченка Миколу Петро-
вича, 07.08.1949 року народження, який прожи-
ває по вул. Куйбишева, 15, кв. 167 в м. Сімферо-
полі АР Крим, у підготовче судове засідання за об-
винувальним актом у кримінальному провадженні  
№ 42016010000000229 за ч. 1 ст. 111 КК України на 
11.30 годину 22 червня 2017 року в приміщенні су-
ду на пр. Маяковського, 5-В в м. Києві, кабінет № 7, 
під головуванням судді Бабайлової Л. М. Явка до су-
ду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або 
інший документ, що посвідчує особу. У разі неявки 
обвинуваченого в суд, оголошення вважається на-
лежним повідомленням і розгляд справи можливий 
за процедурою спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає 
обвинувачену Філатову Євгенію Володимирівну, 
15.11.1955 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Павлен-
ка, 2) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 19 червня 2017 року о 08 год. 40 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 об-
винуваченого Щегельського Максима Борисовича, 
20.10.1977 року народження (останнє відоме місце 
проживання: вул. Грибоєдова, 12, кв. 51, м. Ялта) у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України в судо-
ве засідання, яке відбудеться 16 червня 2017 року о 
12 год. 50 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.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обви-
нувачену Радвановську Юлію Анатоліївну, 14.09.1981 
року народження, зареєстровану в м. Сімферополь 
АР Крим по вул. Хрустальова, 97, кв. 94, у підготов-
че судове засідання за обвинувальним актом у кримі-
нальному провадженні № 42016000000002846 за ч. 1 
ст. 111 КК України на 10.00 годину 22 червня 2017 ро-
ку в приміщенні суду на пр. Маяковського, 5-В в м. Ки-
єві, кабінет № 7, в колегії суддів під головуванням суд-
ді Бабайлової Л. М. Явка до суду обов’язкова. При со-
бі необхідно мати паспорт або інший документ, що 
посвідчує особу. У разі неявки обвинуваченої в суд, 
оголошення вважається належним повідомленням і 
розгляд справи можливий за процедурою спеціаль-
ного судового провадження.

Деснянський районний суд м. Києва викликає 
обвинуваченого Шакура Дмитра Олександрови-
ча, 21.04.1973 року народження, зареєстрованого в 
м.Севастополь АР Крим по вул. Соловйова, 1, прожи-
ваючого в м. Севастополь АР Крим по вул. Колобо-
ва, 15, кв. 247, вул. Хрустальова, 167-Б, кв. 40, у під-
готовте судове засідання за обвинувальним актом у 
кримінальному провадженні № 42015161010001139 
за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України на 12.00 го-
дину 22 червня 2017 року в приміщенні суду на пр. 
Маяковського, 5-В в м. Києві, кабінет № 7, в колегії 
суддів під головуванням судді Бабайлової Л. М. Яв-
ка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати пас-
порт або інший документ, що посвідчує особу. У разі 
неявки обвинуваченого в суд, оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням і розгляд справи мож-
ливий за процедурою спеціального судового прова-
дження.

Подільський районний суд м. Києва викликає 
обвинувачену Притуленко Олену Володимирівну, 
05.03.1962 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Павлен-
ка, 2) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 19 червня 2017 року о 08 год. 20 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.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає 
обвинуваченого Захарова В’ячеслава Романовича, 
31.01.1947 року народження (останнє відоме місце 
проживання: вул. 16-го квітня 1944 року, буд. 12, кв. 
21, м. Ялта, АР Крим) у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, 
у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 10 
годині 30 хвилин 19 червня 2017 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні Голосіївського районного суду міста 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, обвинувачений вва-
жається належним чином ознайомлений з його зміс-
том.

Деснянський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Толпиго Валентину Іванівну, 01.01.1952 
року народження, зареєстровану в м. Сімферополь 
АР Крим по вул. О.Невського/Річна, 29/11, у підготов-
че судове засідання за обвинувальним актом у кри-
мінальному провадженні № 4201600000000002847 
за ч. 1 ст. 111 КК України на 11.00 годину 22 черв-
ня 2017 року в приміщенні суду на пр. Маяковсько-
го, 5-В в м. Києві, кабінет № 7, в колегії суддів під 
головуванням судді Бабайлової Л. М. Явка до суду 
обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або ін-
ший документ, що посвідчує особу. У разі неявки об-
винуваченої в суд, оголошення вважається належ-
ним повідомленням і розгляд справи можливий за 
процедурою спеціального судового провадження.

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Ільясова Ремзі Ільясовича, обвинуваченого у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання ви-
кликається Ільясов Ремзі Ільясович, 12.04.1958 року 
народження, обвинувачений у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, яке відбудеться 22 червня 2017 року о 10.30 
год. у приміщенні Солом’янського районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П.Шутова, 1, каб. 6, 
під головуванням судді Агафонова С. А.

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.

Апеляційний суд Миколаївської області повторно викли-
кає в судове засідання на 15 червня 2017 року о 09.00 год. 
за адресою: м. Миколаїв, вул. Садова, 2-а, відповідача Ле-
вандовського Олександра Анатолійовича у цивільній спра-
ві за позовом заступника керівника Миколаївської місцевої 
прокуратури № 1 Миколаївської області в інтересах держави 
в особі Березанської районної державної адміністрації Ми-
колаївської області до Коблівської сільської ради Березан-
ського району Миколаївської області, Левандовського Олек-
сандра Анатолійовича, третя особа, яка не заявляє самостій-
них вимог на предмет спору на стороні позивача – Держав-
не підприємство «Очаківське лісомисливське господарство» 
про визнання незаконним та скасування рішень, визнання 
недійсним державного акта на право власності на земель-
ну ділянку, визнання недійсним і скасування свідоцтва про 
право власності на нерухоме майно та витребування земель-
ної ділянки.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута за йо-
го відсутності.

Суддя О. О. Данилова

Печерський районний суд м. Києва викликає Поліщу-
ка Сергія Анатолійовича в судове засідання як відповіда-
ча у справі № 757/413/17-ц за позовом Приватного акці-
онерного товариства «СК «АХА Страхування» до Поліщу-
ка Сергія Анатолійовича про відшкодування збитків в по-
рядку регресу, яке відкладено на 09.00 год. 21.07.2017 
року і відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 
42а, каб. 16, суддя Москаленко К. О.

Пропонуємо подати всі раніше неподані докази.
Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без 

поважних причин або неповідомлення суд про причини 
неявки, справу буде розглянуто у вашу відсутність на під-
ставі наявних у ній доказів.

Додатково роз’яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 
ЦПК України, з опублікуванням оголошення про виклик, 
відповідач вважається повідомленим про час та місце 
розгляду справи.

Сватівський районий суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Краснодон-
ську міську раду як відповідача в судове засідання по 
цивільній справі № 426/5520/17 за позовною заявою 
Попова Віталія Григорійовича до Краснодонської 
міської ради Луганської області, треті особи: Управ-
ління пенсійного фонду України в Марківському ра-
йоні Луганської області, Марківська державна нота-
ріальна контора про визначення додаткового строку 
для подання заяви про прийняття спадщини, що від-
будеться 14 червня 2017 року о 09.30 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, 
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу 
за позовною заявою ПАТ АБ «Укргазбанк» до Брестон 
Олександра Валерійовича про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Брестон Олександр Валерійович 
(зареєстрований за адресою: 85281, м. Торецьк, смт Пів-
нічне, вул. Продольна, 47), викликається на 15 червня 
2017 року на 08.15 год. до суду, каб. № 8, 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 повідомленими 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 відсутності.

Суддя О. В. Довженко

Міловський районний суд Луганської області пові-
домляє, що 15 червня 2017 року о 09 годині 30 хви-
лин у приміщенні Міловського районного суду відбу-
деться попереднє судове засідання, 15 червня 2017 
року о 10.00 год. відбудеться судове засідання з роз-
гляду цивільної справи № 2-74/418/329/17-ц за позо-
вом Кравченко Юлії Вікторівни до Кравченка Олек-
сандра Сергійовича про розірвання шлюбу. У разі не-
явки відповідача у призначений час або неповідо-
млення про причини неявки, справу буде розглянуто 
за його відсутності за наявними по справі доказами.

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

Суддя Гуцол М. П.

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. 
Банкова, 39а) розглядає цивільну справу за позовом 
Публічного акціонерного товариства «Державний 
ощадний банк України» до Леуткіна Вадима Володи-
мировича, Леуткіної Тетяни Михайлівни про стягнен-
ня заборгованості.

Відповідачі: Леуткін Вадим Володимирович, 1981 
р.н., Леуткіна Тетяна Михайлівна, 1982 р.н., викли-
каються на 19 червня 2017 року о 13.00 годині до 
Добропільського міськрайонного суду, кабінет №15, 
для участі у розгляді справи у відкритому судовому 
засіданні.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбут-
тя, вони повинні повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглянута у їхню відсутність.

Суддя Здоровиця О. В.
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У провадженні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 42017050000000111 (номер справи 
1-кп/243/414/2017) за обвинуваченням Журавльова 
Максима Євгеновича за підозрою у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 
ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Гусинський М. О. викликає: обвинува-
ченого Журавльова Максима Євгеновича, 02.07.1985 
р.н., який зареєстрований та проживає за адресою: 
Донецька область, м. Горлівка, вул. Жукова, буд. 6, 
кв. 59, у підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 20 червня 2017 року об 11 годині 50 хвилин у залі 
судового засідання № 12.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибуде за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Біловодський районний суд Луганської облас-
ті викликає відповідача по справі № 408/1765/17 за 
позовом Теплинської Світлани Миколаївни до Те-
плинського Сергія Вікторовича про розірвання шлю-
бу – Теплинського Сергія Вікторовича (24 лютого 
1980 р.н., вул. Щорса, б. 29, смт Бірюкове, м. Сверд-
ловськ, Луганська область).

Судове засідання відбудеться 16 червня 2017 ро-
ку о 10 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луган-
ська, 30.

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

Суддя Ю. Ю. Цимбал

В провадженні Київського районного суду м. Одеси 
знаходиться цивільна справа за позовом Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Брухто» до Лаврика Кос-
тянтина Юрійовича, Головача Сергія Леонідовича, Небу-
ну Едуарда Валерійовича, Головач Ганни Володимирівни, 
Сантонія Максима Леонтійовича та Акименко Сергія Ві-
кторовича про визнання договорів купівлі-продажу не-
дійсними та скасування записів про реєстрацію права 
власності, у зв’язку з чим повідомляємо відповідача Лав-
рика Костянтина Юрійовича про те, що судове засідання 
відбудеться 16 червня 2017 року о 10 год. 45 хв. в примі-
щенні Київського районного суду м. Одеси, за адресою: 
м. Одеса, вул. Варненська, 3б, каб. 215.

Суддя О. М. Куриленко

Чернігівський районний суд Запорізької облас-
ті викликає в судове засідання, яке відбудеться 16 
червня 2017 року об 11.00 годині в приміщенні Чер-
нігівського районного суду Запорізької області за 
адресою: Запорізька області, смт Чернігівка, вул. Со-
борна, буд. 391, Сюсюк Віталія Валерійовича, заре-
єстрованого за адресою: Донецька область, м. Ма-
кіївка, вул. Пархоменко, буд. 4, кв. 1, як відповідача 
по цивільній справі № 329/455/17 за позовом Сюсюк 
Наталії Миколаївни про стягнення аліментів.

Суддя В. В. Ломейко

ПОВІСТКА про виклик

Обвинуваченому: Вердияну Симону Рудиковичу, 
01.09.1987 р.н.,  зареєстрованому: Росія, Республі-
ка Башкортостан, м. Уфа, вул. Ріхарда Зорге, 49 кв. 
37, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, 
необхідно з’явитися 15.06.2017 р. о 14 год. 00 хв. в 
приміщення Київського районного суду м. Харкова 
(Україна, м. Харків, вул. Валентинівська, 7б, зал суд. 
засідань № 33)

Суддя В. М. Сенаторов 

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької облас-
ті (87535, м. Маріуполь, пр. Металургів, 231) розглядає ци-
вільну справу за позовом Міронової Маргарити Миколаївни 
до Косенка Миколи Миколайовича про визнання особи, що 
втратила право користування житловим приміщенням.

Відповідач по справі: Косенко Микола Миколайович, ви-
кликається об 11 годині 30 хвилин 13 червня 2017 року до 
суду, кабінет № 8 для участі у розгляді справи по суті. Від-
повідачу пропонується надати свої заперечення щодо позо-
ву та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за його відсутності на підставі ст. ст. 169 ч. 4, 225 
ЦПК України.

Суддя Г. Л. Харитонова

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як 
відповідача Дроздова Руслана Івановича за позовом 
Ладан Ірини Олексіївни до Дроздова Руслана Івано-
вича, третя особа: Орган опіки та піклування Мали-
новської районної адміністрації Одеської міської ра-
ди про позбавлення батьківських прав. Судове за-
сідання відбудеться 13.06.2017 р. о 12 год. 45 хв. у 
приміщенні Суворовського районного суду м. Оде-
си за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського коза-
цтва, 68, зал судових засідань № 19. У разі неявки 
Дроздова Руслана Івановича судове засідання буде 
проведене у його відсутність.

Суддя Н. В. Виноградова

Повістка про виклик обвинувачених
Головуючий по справі суддя Селидівського місь-

кого суду Донецької області Черков В. Г. здійснює 
виклик до суду, який розташовано за адресою:  
м. Селидове, вул. Пушкіна, 4 (тел.: 06237-7-22-41) 
обвинуваченої: Смірнової Євгенії Павлівни, останнє 
відоме місце проживання якої: м. Донецьк, вул. Ка-
лузька, 30/63, яка обвинувачується у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, для 
участі у спеціальному судовому засіданні по кримі-
нальному провадженню № 22016050000000169 від 
23.08.2016 р., яке відбудеться 16.06.2017 року о 10 
годині 00 хвилин.

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації, обвинувачена вважаєть-
ся належним чином ознайомленою з її змістом.

У разі неприбуття обвинуваченої до суду за викли-
ком без поважних причин, може бути накладено гро-
шове стягнення в розмірі від 0,5 до 2 розмірів про-
житкового мінімуму для працездатних осіб, або за-
стосовано привід, здійснене спеціальне судове про-
вадження.

Обвинуваченій обов’язково необхідно заздалегідь 
повідомити про неможливість з’явитись до суду.

У провадженні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 42016221320000102 (номер справи 
1-кп/243/240/2017) за обвинуваченням Яремка Сер-
гія Володимировича за підозрою у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 
ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Гусинський М. О. викликає: обвинува-
ченого Яремка Сергія Володимировича, 12.09.1980 
р.н., який зареєстрований та проживає за адресою: 
Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Марапульця, 
буд. 54, у підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 20 червня 2017 року об 11 годині 40 хвилин у залі 
судового засідання № 12.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибуде за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду 

Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, буд. 2) знаходиться кримінальне провадження  
№ 42016050000000797 (номер справи 1-кп/243/785/2016) 
за обвинуваченням Князева Олександра Віталійовича, у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ст. 258-3 ч 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької 
області Хаустова Т. А. викликає обвинуваченого Князе-
ва Олександра Віталійовича, який проживає за адресою: 
Донецька область, м. Горлівка, вул. 60 років СРСР, бу-
динок № 41, квартира № 2, у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 15 червня 2017 року о 09 годині 30 
хвилин та в судове засідання, яке відбудеться 16 черв-
ня 2017 року о 13 годині 00 хвилин у залі судового за-
сідання № 19.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запо-
біжний захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за 
викликом у судове засідання, суд відкладає судовий роз-
гляд, призначає дату нового засідання і вживає заходів 
до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має 
право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/
або ухвалу про накладення на нього грошового стягнен-
ня в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК Укра-
їни та здійснити спеціальне судове провадження.

У провадженні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 42016221320000110 (номер спра-
ви 1-кп/243/239/2017) за обвинуваченням Толстих 
Артема Євгенійовича за підозрою у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 
ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Гусинський М. О. викликає: обвинуваче-
ного Толстих Артема Євгенійовича, 18.04.1985 р.н., 
який зареєстрований та проживає за адресою: До-
нецька область, м. Слов’янськ, вул. Свободи, буд. 13, 
кв. 3, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
20 червня 2017 року об 11 годині 30 хвилин у залі су-
дового засідання № 12.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибуде за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Лисичанський міський суд Луганської області викликає 
як відповідачів: Голованова Олександра Володимировича, 
26.10.1986 р.н. (відоме місце реєстрації: вул. Чернігівська, 
буд. 17, кв. 7, м. Брянка Луганської області), Голованову Ка-
терину Вікторівну, 04.08.1989 р.н. (відоме місце реєстрації: 
вул. Щепкіна, буд. 2, кв. 1, м. Брянка Луганської області), 
по справі № 415/2407/17, н.п 2/415/1092/17 за позовом ПАТ 
«Державний ощадний банк України» ПТ «Ощадбанк» про 
стягнення заборгованості за кредитним договором у судове 
засідання, що відбудеться 19 червня 2017 року о 13.00 год. у 
приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ Луганської обл., 
вул. Штейгерська, буд. 38, зал № 2.

До розгляду цивільної справи відповідачам пропонується 
надати суду письмові пояснення та заперечення, а також усі 
наявні докази по справі.

У разі неявки відповідачів у судове засідання, справу бу-
де розглянуто на підставі наданих суду документів, відповід-
но до ст. 169 ЦПК України.

Суддя Л. Б. Чернобривко

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської облас-
ті перебуває кримінальне провадження № 415/779/17, внесене до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань №22016130000000170 
від 11.08.2016 року, стосовно Пальчикова Сергія Вікторовича, 8 
вересня 1982 року народження, обвинуваченого у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здійсню-
валось спеціальне досудове розслідування в порядку, передба-
ченому ст. 297-1 КЛК України.

Обвинувачений: Пальчиков Сергій Вікторович, зареєстрова-
ний за адресою: Луганська область, місто Краснодон, м-н Мікро-
центр, 17/17.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський місь-
кий суд Луганської області викликає Пальчикова Сергія Вікторо-
вича в судовий розгляд, який здійснюється в порядку спеціаль-
ного судового провадження та відбудеться 16 червня 2017 року 
о 09.00 годині в залі судових засідань Лисичанського міського 
суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Лиси-
чанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядається колегією суддів у 
складі: головуючого судді Березіна А. Г., суддів Калмикової Ю. О., 
Коваленко Н. В.

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

області – судді Осіпенко Л.М. знаходиться спеціальне кри-
мінальне провадження № 426/4977/16-к стосовно Головачу-
ка Олександра Миколайовича, 27.10.1966 року народжен-
ня, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Головачук Олександр 
Миколайович, зареєстрований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, кв-л Залізничників, буд. 2, кв. 2.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Головачука Олек-
сандра Миколайовича у підготовче судове засідання, яке від-
будеться 20 червня 2017 року о 09.10 год. у залі Сватівсько-
го районного суду Луганської області за адресою: Луганська 
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі  
головуючого судді Осіпенко Л. М., суддів Юрченко C. O.,  
Половинка В. О.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області – судді Осіпенко Л. М. знаходиться спеці-
альне кримінальне провадження № 426/350/16-к стосов-
но Столяренка В’ячеслава Іоновича, 30.04.1986 року на-
родження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК Укра-
їни. Обвинувачений Столяренко В.І., зареєстрований за 
адресою: Донецька область, м. Дзержинськ, вул. Мая-
ковського, 8/48.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Столя-
ренка В’ячеслава Іоновича у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 20 червня 2017 року о 10.00 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  
головуючого судді Осіпенко Л. М., суддів Юрченко C. O.,  
Попової О. М.

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідачів по справі № 408/1774/17 за позо-
вом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «Правекс-Банк» про стягнення заборгова-
ності.

– Смеловенка Олександра Сергійовича (кв-л 50 
років Жовтня, 7/41, м. Свердловськ, Луганська об-
ласть, 94809);

– Смеловенка Сергія Івановича (кв-л 50 років 
Жовтня, 7/41, м. Свердловськ, Луганська область, 
94809).

Судове засідання відбудеться 19 червня 2017 ро-
ку о 10 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луган-
ська, 30.

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

Суддя Ю. Ю. Цимбал

Повістка про виклик обвинуваченого
Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-

сненні судового провадження, викликає як обвинуваченого 
Цибенка Романа Євгеновича, 24.04.1980 року народження, 
зареєстрований та мешкає за адресою: Луганська область, 
м. Рубіжне, пр. Переможців, 25/57, за матеріалами кримі-
нального провадження № 425/2550/16-к, 1-кп/425/44/17, на 
підставі обвинувального акта відносно Цибенка Р.Є. за ч. 2 
ст. 146, ч. 3 ст. 185, ч. 2, 3 ст. 187, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 262, 
ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 296 КК України.

Обвинуваченому Цибенку Р.Є. необхідно прибути до під-
готовчого судового засідання, яке відбудеться 19 червня 
2017 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Рубіжанського місь-
кого суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. 
Миру, 34.

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

Суддя В. В. Козюменська

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

області – судді Осіпенко Л. М. знаходиться спеціальне кри-
мінальне провадження № 426/1536/17 стосовно Лаптєвої Ле-
сі Михайлівни, 11.03.1976 року народження, обвинуваченої у 
вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 
ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Лаптєва Л.М., зареєстро-
вана за адресою: Луганська область, м. Краснодон, кв-л Лю-
тикова, буд. 26, кв. 53.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Лаптєву Лесю 
Михайлівну в підготовче судове засідання, яке відбудеться 
20 червня 2017 року о 09.30 год. у залі Сватівського район-
ного суду Луганської області за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі  
головуючого судді Осіпенко Л. М., суддів Юрченко C. O.,  
Половинка В. О.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області –  судді Осіпенко Л. М. знаходиться спеці-
альне кримінальне провадження № 426/10504/16-к сто-
совно Винокурова Станіслава Євгеновича, 16.08.1980 ро-
ку народження, обвинуваченого у вчиненні злочинів, пе-
редбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Обвинувачений Винокуров С.Є., зареєстрований 
за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. І. Тур-
кенича, буд. 56.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Вино-
курова Станіслава Євгеновича у підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться 20 червня 2017 року о 10.20 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  
головуючого судді Осіпенко Л. М., суддів: Юрченко C. O., 
Попової О. М.

Дарницький районний суд м. Києва викликає від-
повідача Пєркова Олександра Сергійовича, остан-
нє місце реєстрації якого: м. Київ, вул. Декабристів, 
12/37, кв. 458, у судове засідання, яке відбудеться 
23.06.2017 року о 10 год. 40 хв. за адресою: м. Ки-
їв, вул. Кошиця, 5-а, каб. 204, для участі в судовому 
розгляді цивільної справи за позовом Вільшансько-
го Володимира Опанасовича до Пєркова Олександра 
Сергійовича про стягнення грошових коштів.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик, відпо-

відач вважається повідомленим про день, час та міс-
це розгляду справи і в разі неявки до суду справа мо-
же бути розглянута за його відсутності.

Відповідач у випадку неявки в судове засідання 
зобов’язаний повідомити суд про поважність причи-
ни неявки.

Суддя О. М. Колесник

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

мляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевсько-
го, 17, у залі судових засідань №19, 26.06.2017 ро-
ку о 09.15 годині відбудеться підготовче судове засі-
дання у кримінальному провадженні за обвинувачен-
ням Волошка Віктора Вікторовича у вчиненні злочи-
нів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвину-
вачення: обвинувачений Волошко Віктор Вікторович 
та захисник Прицюк Вадим Анатолійович.

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

Справу розглядає колегія суддів у складі голову-
ючого судді Курбатової І. Л., суддів Федчишена С. А., 
Жмудя О. О.

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідо-

мляє, що 21.06.2017 року о 10.00 год. у приміщенні Ві-
нницького міського суду Вінницької області за адресою: 
м. Вінниця, вул. Грушевського, 17 у залі судових засі-
дань № 10, відбудеться судове засідання в кримінально-
му провадженні № 42016020420000056 за обвинувачен-
ням Когутенка Сергія Павловича у вчиненні злочинів, пе-
редбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Когу-
тенко Сергій Павлович, 12.11.1970 р.н., який зареєстро-
ваний та проживає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, 
пр. Перемоги, 55а, кв. 56.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможли-
вості з’явитися до суду, просимо повідомити про причи-
ни неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі:  
головуючого судді Ковальчук Л. В., суддів Іванченка Я. М., 
Федчишена С. А.

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідо-

мляє, що 21.06.2017 року об 11.00 год. у приміщенні Ві-
нницького міського суду Вінницької області за адресою: 
м. Вінниця, вул. Грушевського, 17 у залі судових засі-
дань № 10, відбудеться судове засідання в кримінально-
му провадженні № 42016020420000019 за обвинувачен-
ням Задорожного Миколи Михайловича у вчиненні зло-
чинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений За-
дорожний Микола Михайлович, 06.10.1970 р.н., який за-
реєстрований та проживає за адресою: АР Крим, м. Фео-
досія, вул. Федька, 38.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможли-
вості з’явитися до суду, просимо повідомити про причи-
ни неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі:  
головуючого судді Ковальчук Л. В., суддів Іванченка Я. М., 
Старинщук О. В.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Автозаводський районний суд м.Кременчука 
(адреса суду: 39614, Полтавська обл., м. Кремен-
чук, вул. Першотравнева, 29/5) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення 
заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

13.07.2017 о 14:45 до Щербаков Володимир Воло-
димирович (останнє відоме місце реєстрації: 39601, 
Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Маяковсько-
го, буд. 11/1, кв. 9) справа № 524/1546/17, суддя  
Кривич Ж. О.

13.07.2017 о 15:30 до Бергельсон Михайло Бори-
сович (останнє відоме місце реєстрації: 39617, Пол-
тавська обл., м. Кременчук, вул. Бутиріна, буд. 17,  
кв. 136) справа № 524/1551/17, суддя Кривич Ж. О.

13.07.2017 о 14:30 до Мінасенко Віталій Володи-
мирович (останнє відоме місце реєстрації: 39600, 
Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 60 річчя Жов-
тня, буд. 35, кв. 99) справа № 524/1201/17, суддя 
Кривич Ж. О.

08.08.2017 о 14:45 до Шунькова Ганна Дмитрівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 39627, Полтавська 
обл., м. Кременчук, вул. Молодіжна, буд. 33, кв. 98) 
справа № 524/795/17, суддя Рибалка Ю. В.

13.07.2017 о 13:30 до Кравченко Ігор Олександро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 39601, Полтав-
ська обл., м. Кременчук, вул. Космодем’янської З-ої,  
буд. 9) справа № 524/2003/17, суддя Кривич Ж. О.

13.07.2017 о 09:50 до Покотило Вероніка Михай-
лівна (останнє відоме місце реєстрації: 39600, Пол-
тавська обл., м. Кременчук, проїзд Макаренко, буд. 
9, кв. 3) справа № 524/1561/17, суддя Кривич Ж. О.

14.06.2017 об 11:00 до Жуков Андрій Ігорович 
(останнє відоме місце реєстрації: 39626, Полтавська 
обл., м. Кременчук, вул. Московська, буд. 25, кв. 52) 
справа № 524/1710/17, суддя Андрієць Д. Д.

23.06.2017 о 14:30 до Федотова Яна Василівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 39610, Полтавська 
обл., м. Кременчук, вул. Карнаухова, буд. 13, корп. 2, 
кім. 412) справа № 524/1796/17, суддя Рибалка Ю. 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.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Дані про мету і засоби здійснення проектувальної ді-

яльності. Даною частиною проекту передбачається  Рекон-
струкція з встановленням додаткового технологічного об-
ладнання, монтаж стаціонарного автомобільного газоза-
правного пункту (АГЗП) з відпуску зріджених газів (пропан-
бутан) на території існуючого автозаправного комплексу АЗС 
WOG, за адресою: м. Київ, Дніпровський район, пр. Генера-
ла Ватутіна, 16, з метою підвищення універсальності робо-
ти заправної станції стосовно видів палива, які пропонують-
ся клієнтам.

2. Перелік найзначніших впливів на стан навколишнього 
середовища, підсумки їх кількісної та якісної оцінки з ураху-
ванням можливих аварійних ситуацій та перелік заходів, що 
забезпечують нормативний стан навколишнього середови-
ща. Атмосферне повітря: буде відбуватись забруднення ат-
мосферного повітря при експлуатації технологічного облад-
нання АГЗП, при наливанні в резервуари, зберіганні та за-
правці в автомобілі. Кількісний та якісний склад забруднюю-
чих речовин, які викидаються в атмосферне повітря.

Можливі викиди шкідливих речовин:  пропан-0,0382 г/сек., 
0,3672 т/рік, бутан-0,1232 г/сек.., 0,6498 т/рік.

Для зменшення впливу на атмосферу передбачаються на-
ступні заходи: установка газоурівнюючоїсистеми; впрова-
дження сучасної технології; на автоцистерні зрідженого газу 
на зливній лінії встановлено швидкісний клапан, який в свою 
чергу автоматично відключає потік газу із АЦЗГ при розриві 
гумотканинного рукава; для автоматичного відключення по-
току газу з автоцистерни на зливній магістралі станції на тру-
бопроводі парової фази встановлюється швидкісний клапан.

Оцінка екологічного ризику проектної діяльності:
— геологічне середовище – не впливає;
— атмосферне повітря – впливає. Вплив незначний,вклад 

у фонові концентрації не перевищуватиме 1ГДК;
— грунти – не впливає;
— соціальне середовище – має позитивний вплив, розви-

ток сучасної інфраструктури, створення робочих місць;
— техногенне середовище – не впливає;
— мікроклімат – не впливає;
— рослинний та тваринний світ – не впливає;
— водне середовище – впливає в межах нормативів.
3. Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних 

рішень. ГІП забезпечує будівництво у відповідності з пого-
дженою проектно-кошторисною документацією, яка розро-
блена з урахуванням всіх діючих норм і правил по охороні 
навколишнього середовища. Замовник разом з підрядною 
організацією забезпечує будівництво у відповідності з еко-
логічними вимогами. Замовник забезпечує безаварійну ро-
боту у відповідності з нормами і правилами охорони праці з 
врахуванням техніки безпеки, промислової санітарії і охоро-
ни навколишнього середовища, за що несе відповідальність 
у встановленому законом порядку.

4. Участь громадськості. Ознайомлення громадськості че-
рез засоби масової інформації з заявою про екологічні на-
слідки. Скарги та пропозиції приймаються протягом 30 днів 
з моменту публікації за адресою: ТзОВ  «Науково-виробни-
чій центр «ЄВРОДІМ», 43010, Волинська область,  м. Луцьк,  
вул. Єршова, 1  

Громадські слухання не проводились.

Краматорський міський суд Донецької обл. (адре-
са суду: 84333, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. 
Маяковського, 21) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованос-
ті, у судове засідання, яке відбудеться:

26.06.2017 о 13:30 до Ковальова Яна Володими-
рівна (останнє відоме місце реєстрації: 84301, Доне-
цька обл., м. Краматорськ, вул. Ювілейна, буд. 10) 
справа № 234/18667/16-ц, суддя Літовка В. В.

20.06.2017 о 15:00 до Беспалько Дмитро 
Геннадiйович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 86100, Донецька обл., м. Макіївка, вул. Леніна, 
буд.139, кв. 56) справа № 234/1934/17, суддя Літов-
ка В. В.

27.06.2017 о 09:00 до Молокоєдов Павло Микола-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 84331, Доне-
цька обл., м. Краматорськ, вул. Дружби Народів, буд. 
38) справа № 234/1832/17, суддя Літовка В. В.

26.06.2017 о 15:00 до Цьома Володимир Іванович 
(останнє відоме місце реєстрації: 84302, Донецька 
обл., м. Краматорськ, вул. Володарського, буд. 8) 
справа № 234/504/17-ц, суддя Літовка В. В.

07.07.2017 о 13:30 до Березняк Микола Микола-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 84331, Доне-
цька обл., м. Краматорськ, вул. Дворцова буд. 65, кв. 
118) справа № 234/2109/17, суддя Літовка В. В.

07.07.2017 о 14:30 до Зінченко Наталія Олексіїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 84300, Донецька 
обл., м. Краматорськ, пр. Миру, буд. 2, кв. 78) справа 
№ 234/2098/17, суддя Літовка В. В.

30.06.2017 о 09:00 до Манін Олексій Володими-
рович (останнє відоме місце реєстрації: 84301, До-
нецька обл., м. Краматорськ, вул. Ювілейна, буд. 26, 
кв. 83) справа № 234/2763/17, суддя Ткачова С. М.

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

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

 ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Дані про мету і засоби здійснення проектувальної ді-

яльності. Даною частиною проекту передбачається  Рекон-
струкція з встановленням додаткового технологічного об-
ладнання, монтаж стаціонарного автомобільного газоза-
правного пункту (АГЗП) з відпуску зріджених газів (пропан-
бутан) на території існуючого автозаправного комплексу АЗС 
WOG, за адресою: м.Київ, Дніпровський район, пр. Генера-
ла Ватутіна, 2-г, з метою підвищення універсальності робо-
ти заправної станції стосовно видів палива, які пропонують-
ся клієнтам.

2. Перелік найзначніших впливів на стан навколишнього 
середовища, підсумки їх кількісної та якісної оцінки з ураху-
ванням можливих аварійних ситуацій та перелік заходів, що 
забезпечують нормативний стан навколишнього середови-
ща. Атмосферне повітря: буде відбуватись забруднення ат-
мосферного повітря при експлуатації технологічного облад-
нання АГЗП, при наливанні в резервуари, зберіганні та за-
правці в автомобілі. Кількісний та якісний склад забруднюю-
чих речовин, які викидаються в атмосферне повітря.

Можливі викиди шкідливих речовин:  пропан-0,0382 г/сек., 
0,3672 т/рік, бутан-0,1232 г/сек.., 0,6498 т/рік.

Для зменшення впливу на атмосферу передбачаються 
наступні заходи: установка газоурівнюючої системи; впрова-
дження сучасної технології; на автоцистерні зрідженого газу 
на зливній лінії встановлено швидкісний клапан, який в свою 
чергу автоматично відключає потік газу із АЦЗГ при розриві 
гумотканинного рукава; для автоматичного відключення по-
току газу з автоцистерни на зливній магістралі станції на тру-
бопроводі парової фази встановлюється швидкісний клапан.

Оцінка екологічного ризику проектної діяльності:
— геологічне середовище – не впливає;
— атмосферне повітря – впливає. Вплив незначний,вклад 

у фонові концентрації не перевищуватиме 1 ГДК;
— грунти – не впливає;
— соціальне середовище – має позитивний вплив, розви-

ток сучасної інфраструктури, створення робочих місць;
— техногенне середовище – не впливає;
— мікроклімат – не впливає;
— рослинний та тваринний світ – не впливає;
— водне середовище – впливає в межах нормативів.
3. Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних 

рішень. ГІП забезпечує будівництво у відповідності з пого-
дженою проектно-кошторисною документацією, яка розро-
блена з урахуванням всіх діючих норм і правил по охороні 
навколишнього середовища. Замовник разом з підрядною 
організацією забезпечує будівництво у відповідності з еко-
логічними вимогами. Замовник забезпечує безаварійну ро-
боту у відповідності з нормами і правилами охорони праці з 
врахуванням техніки безпеки, промислової санітарії і охоро-
ни навколишнього середовища, за що несе відповідальність 
у встановленому законом порядку.

4. Участь громадськості. Ознайомлення громадськості че-
рез засоби масової інформації з заявою про екологічні на-
слідки. Скарги та пропозиції приймаються протягом 30 днів 
з моменту публікації за адресою: ТзОВ  «Науково-виробни-
чій центр «ЄВРОДІМ», 43010, Волинська область,  м. Луцьк,  
вул. Єршова, 1

  Громадські слухання не проводились.

Тульчинський районний суд Вінницької обл. (адреса суду: 
23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Перемоги, 16) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

15.06.2017 о 15:00 до Пасічник Альона Петрівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 23600, Вінницька обл., м. Туль-
чин, вул. Л. Українки, буд. 6) справа № 148/313/17, суддя  
Штифурко Л. А.

16.06.2017 о 09:00 до Деревяга Ганна Олександрів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 23623, Вінницька обл., 
Тульчинський р-н, с. Копіївка, вул. Ярмощенка, буд. 6) спра-
ва № 148/630/17, суддя Робак С. О.

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

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

15.06.2017 о 10:30 до Мельникович Іван Степанович 
(останнє відоме місце реєстрації: 30000, Хмельницька обл., 
м. Славута, вул. Р. Люксембург, буд. 4) справа № 682/910/17, 
суддя Зеленська В. І.

15.06.2017 об 11:45 до Кобильчак Феодосія Василівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 30042, Хмельницька обл.,  
Славутський р-н, с. Киликіїв, вул. Гагаріна, буд. 21) справа  
№ 682/805/17, суддя Зеленська В. І.

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

Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська 
(адреса суду: 49006, Дніпропетровська обл., м. Дніпропе-
тровськ, пр-т Пушкіна, 77-б) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться:

15.06.2017 о 08:00 до Бернацька Вікторія Юріївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 49000, Дніпропетровська обл.,  
м. Дніпро, вул. Свердлова, буд. 56) справа № 204/2438/17, 
суддя Черкез Д. Л.

19.06.2017 о 08:00 до Задворнов Володимир Васильо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 49000, Дніпропе-
тровська обл., м. Дніпро, вул. Свердлова, буд. 56) справа  
№ 204/2624/17, суддя Черкез Д. Л.

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

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. 
Банкова, 39а) розглядає цивільну справу 227/746/17 
за позовом AT «Ощадбанк» в особі філії – Доне-
цьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Ринді-
на Олександра Юрійовича про стягнення заборгова-
ності.

Відповідач Риндін Олександр Юрійович, 19 травня 
1972 року народження, уродженець м. Іловайськ До-
нецької області, викликається на 27 червня 2017 ро-
ку на 10.10 годину до Добропільського міськрайон-
ного суду, кабінет № 3, для участі у розгляді справи.

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

Суддя Кошля А. О.

Дунаєвецький районний суд Хмельницької обл. (адре-
са суду: 32400, Хмельницька обл., м. Дунаївці, вул. Красін-
ських, 11) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться:

16.06.2017 о 08:00 до Кащук Віталій Михайлович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 32451, Хмельницька обл., Ду-
наєвецький р-н., с. Січинці, вул. Соборна, буд. 40) справа  
№ 674/330/17, суддя Артемчук В. М.

19.06.2017 о 08:30 до Панасевич Андрій Вікторович 
(останнє відоме місце реєстрації: 32400, Хмельницька обл., 
м. Дунаївці, вул. Мтс, буд. 19, кв. 25) справа № 674/455/17, 
суддя Артемчук 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.

Олександрійський міськрайонний суд Кiровоградської 
обл. (адреса суду: 28000, Кіровоградська обл., м. Олексан-
дрія, вул. Першотравнева, 30) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ «Акцентбанк», про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання, яке відбудеться:

19.06.2017 о 09:00 до Білоус Сергій Юрійович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 28030, Кіровоградська обл., Олексан-
дрійський р-н, с. Приютівка, вул. Березівська, буд. 16, кв. 1) 
справа № 398/2175/15-ц, суддя Кримченко С. А.

27.06.2017 о 09:20 до Максимова Ірина Володимирів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 28000, Кіровоградська 
обл., м. Олександрія, вул. Примакова, буд. 6, кв. 1) справа  
№ 398/3927/16-ц, суддя Голосеніна Т. 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.

Криничанський районний суд Дніпропетровської 
обл. (адреса суду: 53200, Дніпропетровська обл., смт 
Кринички, вул. Виконкомівська, 17) викликає відпо-
відача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться:

15.06.2017 о 10:00 до Приходько Євгеній Анатолі-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 52315, Дні-
пропетровська обл., Криничанський р-н, с. Семенів-
ка, вул. Гагаріна, буд. 71) справа № 178/1759/16-ц, 
суддя Лісняк В. В.

 14.06.2017 о 10:00 до Альошина (Личманенко) 
Наталя Леонідівна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 52362, Дніпропетровська обл., Криничанський 
р-н, с. Болтишка, вул. Мостова, буд. 28) справа  
№ 178/311/17, суддя Лісняк В. В.

14.06.2017 о 10:00 до Нестеренко Анастасія Ста-
ніславівна (останнє відоме місце реєстрації: 52300, 
Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, смт 
Кринички, вул. Першотравнева, буд. 17) справа  
№ 178/376/17, суддя Лісняк В. В.

14.06.2017 о 10:00 до Масай Любов Вікторівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 52321, Дніпропе-
тровська обл., Криничанський р-н, с. Бикове, вул. 
Свердлова, буд. 40) справа № 178/313/17, суддя  
Лісняк 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.

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банко-
ва, 39а) розглядає цивільну справу 227/735/17 за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Державний 
ощадний банк України» в особі філії – Донецьке облас-
не управління AT «Ощадбанк» до Диченка Віталія Воло-
димировича про стягнення заборгованості.

Відповідач Диченко Віталій Володимирович, 20 квіт-
ня 1971 року народження, уродженець м. Харцизьк До-
нецької області, викликається на 27 червня 2017 року о 
10.20 годині до Добропільського міськрайонного суду, 
кабінет № 3, для участі у розгляді справи.

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

Судця Кошля А. О.

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова 
(Радянська), буд. 39а) розглядає цивільну справу за по-
зовом Свідлової Юлії Олександрівни до Свідлова Воло-
димира Віталійовича, представник позивача: Гиря Марія 
Миколаївна, про розірвання шлюбу.

Відповідач: Свідлов Володимир Віталійович, останнє 
відоме місце реєстрації якого: Донецька область, м. Хар-
цизьк, вул. Березова, 9, викликається до суду як відпові-
дач по цивільній справі за позовом Свідлової Юлії Олек-
сандрівни до Свідлова Володимира Віталійовича, пред-
ставник позивача: Гиря Марія Миколаївна, про розірван-
ня шлюбу.

Судове засідання відбудеться 19 червня 2017 року о 
08.00 год. у приміщенні суду за адресою: Донецька об-
ласть, м. Добропілля, вул. Банкова (Радянська), 39А.

У разі неявки відповідача до суду справу буде виріше-
но на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя А. М. Левченко

Печерський районний суд м. Києва викликає по-
терпілу Герасимчук Ольгу Валеріївну, 02.10.1972 
р.н., уродженку м. Бугуруслан Оренбурзької облас-
ті Російської Федерації (останнє відоме місце про-
живання: м. Київ, вул. Смолича, 6А, кв. 82) у судо-
ве засідання, з розгляду кримінального проваджен-
ня №12016100060005074, внесеного до Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань 28.07.2016, за обви-
нуваченням Бовкуна Вадима Вікторовича у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 152 КК України.

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в закритому судовому засіданні в приміщенні Пе-
черського районного суду м. Києва 15 червня 2017 
року о 13.30 год. за адресою: м. Київ, вул. Хреща-
тик, 42а, зал №3, каб. 17, під головуванням судді  
Шапутько С. В.

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

Голосіївський районний суд міста Києва викли-
кає обвинуваченого Язєва Сергія Олексійовича, 
20.11.1962 року народження (останнє відоме місце 
проживання: вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, АР 
Крим) у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, у підготовче 
судове засідання, яке відбудеться о 09 годині 00 хви-
лин 19 червня 2017 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні Голосіївського районного суду міста 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 мо-
менту опублікування оголошення, обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з його 
змістом.



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua24

вісті звідусіль

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року

Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» — 
61035, 40227 (соціальний)

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник 
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступники головного редактора:
Павло БЕБА, Лариса УСЕНКО

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Садова, 1
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09, 
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер, 

п’ятницю та суботу
Зам. № 54647. Тираж 20007

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть 
iнформацiї та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному  

центрi «Урядового кур’єра». 
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф», 

04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

ПОГОДА НА ЗАВТРА

11..16
21..26 11..16

21..26

11..16
21..26

13..18
23..28

10..15
20..25

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 11 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +11  +16 +21  +26 Черкаська +10  +15 +21  +26
Житомирська +11  +16 +21  +26 Кіровоградська +11  +16 +21  +26
Чернігівська +9  +14 +21  +26 Полтавська +10  +15 +21  +26
Сумська +8  +13 +20  +25 Дніпропетровська +11  +16 +21  +26
Закарпатська +11  +16 +19  +24 Одеська +13  +18 +23  +28
Рівненська +11  +16 +21  +26 Миколаївська +12  +17 +23  +28
Львівська +11  +16 +20  +25 Херсонська +13  +18 +23  +28
Івано-Франківська +10  +15 +18  +23 Запорізька +12  +17 +22  +27
Волинська +11  +16 +21  +26 Харківська +10  +15 +20  +25
Хмельницька +11  +16 +21  +26 Донецька +10  +15 +20  +25
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Укргiдрометцентр

Меморіал 
Лобановського 
виграли молоді фіни

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

М’ЯЧ КРУГЛИЙ.  Тема фінського футболу нині одна з 
провідних для українців. Як відомо, наступної неділі на-
ціональна збірна України зіграє в  Тампере з першою ко-
мандою Фінляндії у відбірному матчі до чемпіонату сві-
ту-2018. А в четвер молодіжна збірна команда України, 
попри ігрову перевагу над однолітками з Фінляндії, за-
знала поразки у фінальному матчі XIV міжнародного тур-
ніру пам’яті Валерія Лобановського.  Синьо-жовтим за-
бракло талану в серії післяматчевих пенальті, тож  скан-
динавська збірна, яка дебютувала на змаганнях, здобула 
Кубок Лобановського. 

У півфінальному матчі українська збірна заслужено 
обіг рала чорногорців 2:1, а фіни лише в компенсований 
арбітром час зустрічі вибороли квиток до фіналу, зали-
шивши за бортом вирішальної гри словенців. Саме тому, 
а ще й через статус господарів змагань, команда Олек-
сандра Головка вважалася фаворитом фінального поє-
динку, що проходив на стадіоні «Динамо» імені легендар-
ного наставника. Та, на жаль, українці, які з 2009 року не 
можуть перемогти  на меморіалі, не впоралися й цього 
разу: після сухої нічиєї в основний час у серії післямат-
чевих пенальті  підопічні Олександра Головка програли 
3:5. У матчі за третє місце на стадіоні «Колос» у Бориспо-
лі футболісти Чорногорії взяли гору над командою Сло-
венії — 3:2.

Переможці турніру отримали головний приз, а в індиві-
дуальних номінаціях найкращими визнано: воротаря  Ві-
льяма Яаскелайнена (збірна Фінляндії), захисника  Яна 
Жужека (збірна Словенії),  півзахисника Беку Вачібера-
дзе (збірна України) і  форварда  Ніколу Крстовіча (збір-
на Чорногорії). 

Наставник української молодіжної футбольної збірної  
(U-21) Олександр Головко так прокоментував поразку коман-
ди у фінальному поєдинку: «Гадаю,  ми зробили крок уперед. 
Торік посіли третє місце, а нині — друге. Якщо дивитися на 
гру, то ми намагалися: хлопці зробили все для того, щоб пе-
ремогти, але для цього потрібно забивати. А серія пенальті — 
це лотерея». Один з найкращих у минулому гравців київсько-
го «Динамо» і збірної України висловив сподівання, що ця по-
разка стане останньою для наших команд у червні.

Христина ГОРОБЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

МИСТЕЦТВО. Нещодавно 
львівська художниця член 
Національної спілки худож-
ників України Ярина Юрик 
повернулася з найбільшої 
виставки образотворчого 
мистецтва у світі — Artexpo 
New York, яка відбувалася 
на Мангеттені у Нью-Йорку. 
Тут вона представила  
37 робіт — акварельні кар-
тини, виконані в авторській 
техніці. 

Виставка пройшла вже 
утридцятьдев’яте і вкотре 
об’єднала найталановиті-
ших сучасних художників, 
видавців, галереї, колекці-
онерів і сформувала трен-
ди у мистецтві на наступний 
рік. Цьогоріч у заході взяли 
участь понад чотири сотні 
художників, а виставку огля-
нули понад 25 тисяч людей, 
зазначають організатори.  

Роботи, які репрезентува-
ла глядачам Ярина Юрик, 
— це своєрідний підсумок 
10-річчя її творчої діяльнос-
ті, створений після персо-
нальної виставки у Націо-
нальному музеї ім. А. Шеп-
тицького, пейзажі із серій 
«Образи української іден-
тичності» і «Моя Україна». 

На Artexpo New York щоро-
ку чимало відвідувачів. «Мо-
їми роботами цікавилися 
представники різних країн: і 
американські глядачі, і япон-
ці, й, звісно, українська діа-
спора. Головною метою бу-
ло бажання донести укра-

їнське мистецтво до якнай-
ширшої аудиторії», — каже 
львівська художниця. 

Ще за місяць до заходу 
організатори розмістили на 
своєму сайті й у соціальних 
мережах її роботу як пере-
догляд до виставки.

Для мисткині Artexpo New 
York — це простір перети-

ну культур та континентів, 
платформа із прекрасною 
атмосферою творчого спіл-
кування й можливість для 
культурної дипломатії. 

«Я заприятелювала з ху-
дожниками з Мексики, Ка-
тару, США, Канади, Китаю, 
Аргентини», —  каже пані 
Ярина.

Вона брала участь у бага-
тьох виставках і перемагала 
на  міжнародних конкурсах 
малярства, зокрема у США, 
Італії, Португалії, Китаї та 
Угорщині. Її роботи експону-
вали у Бразилії, Польщі, Сло-
ваччині, Чехії, Швейцарії, Ве-
ликій Британії, Франції та ін-
ших країнах. 

Ярина Юрик працює над 
докторською дисертацією 
«Категорія пам’яті в архітек-
турному середовищі міста».  
Тож чимало робіт пов’язано з 
цією тематикою. 

«Ідентичність і пам’ять, 
які досліджую, також мате-
ріалізовую в роботах. У ме-
не є серія  «Місця пам’яті». 
Адже зосереджую свої по-
шуки на проблемі втра-
ти пам’яті, втіленої в істо-
рико-культурних ландшаф-
тах», — розповідає вона. 
Художниця пише з раннього 
дитинства і завжди прагнула 
поєднати життя із творчістю. 
Навчалась у Львівській ху-
дожній школі та Львівському 
державному коледжі декора-
тивного і вжиткового мисте-
цтва імені Івана Труша, зго-
дом закінчила «Львівську по-
літехніку». Творчість Ярина 
Юрик поєднує з науково-пе-
дагогічною роботою в універ-
ситеті на посаді доцента ка-
федри дизайну та основ ар-
хітектури, вона також член 
Спілки дизайнерів України та 
інших міжнародних наукових 
організацій, зокрема Асоці-
ації досліджень критичної 
спадщини та Асоціації коле-
гіату архітектурних шкіл. 

У Нью-Йорку оцінили акварелі  
української художниці

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

БЛАГОДІЙНІСТЬ. Клю-
чі від новеньких двоповерхо-
вих будинків одержали дві ба-
гатодітні родини міста. Житло 
за три місяці звели коштом ні-
мецького благодійного фон-
ду «Міст у життя» у співпра-
ці з місцевою релігійною гро-
мадою та за підтримки влади 
Черкащини. Родини та їхніх 
вихованців з новосіллям при-

вітали представники обласної 
та міської влади.

Благодійний фонд «Міст 
у життя» споруджує будин-
ки для багатодітних сімей у 
багатьох областях України 
і за кордоном. 26 таких до-
мівок уже функціонують у 
різних куточках країни. Ще 
майже 20 планують завер-
шити цього року. Як роз-
повів голова благодійного 
фонду Вальдемар Шрьо-
дер, на Черкащині до кін-

ця року планують здати в 
експлуатацію ще 15. У Чер-
касах благодійники зна-
йшли підтримку, розуміння 
і сприяння. 

Нині в області, як і в 
Україні загалом, активно 
розвивається інститут при-
йомного батьківства. Май-
же 500 дітей Черкащини 
виховують 125 прийомних 
родин та 37 дитячих будин-
ків сімейного типу. Лише в 
Черкасах таких 8.

Представники влади по-
бажали, щоб у нових до-
мівках панували мир і зла-
года, вручили приємні й 
корисні в побуті подарун-
ки. Це не перші родини, 
які святкують новосілля 
на Черкащині. Уже два ро-
ки сім’я з Катеринопільщи-
ни мешкає у такому само-
му двоповерховому будин-
ку, зведеному завдяки під-
тримці меценатів з Німеч-
чини. 

Радість новосілля наповнює й дорослих, і дітей

На  міжнародній  виставці Ярина Юрик презентувала нашу 
країну роботами в авторській техніці

У Черкасах побільшало багатодітних  
новоселів
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