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Рада ЄС продовжила 
обмежувальні заходи у 
відповідь на незаконну 
анексію Криму і Севастополя 
Росією до 23 червня 2018 року

У Сєверодонецьку 
працівники 
вимагають  
запустити 
підприємство «Азот»

НАЦБЕЗПЕКА

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

ПОТОЙБІЧЧЯ. На тимчасово окупованій території Донеччини 
влада намагається відучити місцевих людей від споживання 
вітчизняної продукції 

Продовольча 
деукраїнізація 
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Прем’єр-міністр про дії уряду щодо гідної зустрічі 
нового осінньо-зимового періоду

Пенсійна реформа: 
слово за парламентом 

НОРМОТВОРЧІСТЬ. Проект пенсійної реформи, розробле-
ний урядом, схвалила Національна рада реформ при Прези-
дентові України. Документ передбачає проведення осучаснен-
ня пенсій вже з 1 жовтня, збереження пенсійного віку і вста-
новлення справедливих виплат залежно від трудового стажу, 
скасування оподаткування пенсій і поступову ліквідацію дефі-
циту бюджету Пенсійного фонду в середньостроковій перспек-
тиві. За рішенням Нацради проект реформи буде доопрацьо-
вано та передано до Верховної Ради на подальше обговорен-
ня і ухвалення.

«У нас була грунтовна розмова, ми отримали слушні пропо-
зиції. Пенсійну реформу Національна рада реформ підтрима-
ла. Потрібно пройти всі необхідні процедури. Ключова позиція: 
ми залишаємо пенсійний вік, осучаснення пенсій з 1 жовтня — 
це базова позиція, скасування оподаткування — це базова по-
зиція», — цитує департамент інформації та комунікацій з гро-
мадськістю Секретаріату Кабміну слова Прем’єр-міністра Во-
лодимира Гройсмана. Уже цього тижня проект реформи буде 
передано до Верховної Ради. 

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:

ЦИФРА ДНЯ

17 млрд м3  
має становити обсяг газу в підземних 
сховищах на 1 жовтня 2017 року. Нині 

там 10,8 млрд кубів

 
«У нас достатньо часу для 

всеосяжної підготовки. 
Ми пройдемо наступний 

опалювальний сезон 
нормально, стабільно і 

якісно».

ПРОБЛЕМА
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ДОКУМЕНТИ

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
Жаданов Владислав Володимирович, 09.06.1976 ро-

ку народження, який зареєстрований за адресою: вул. Во-
інська, 9/2, м. Донецьк Донецької області, на підставі ст.ст. 
297-5, 133, 135 КПК України, викликається 23.06.2017р., 
26.06.2017р. у період з 09.00 год. до 18.00 год. до слідчо-
го Гончарова С.В. в каб. № 11 СВ Бахмутського ВП ГУ НП в 
Донецькій області за адресою: вул. Садова, 149, м. Бахмут 
Донецької області, або до Артемівської місцевої прокурату-
ри Донецької області, до каб. № 19, вул. Миру, 45, м. Бах-
мут Донецької області, для повідомлення про підозру, до-
питу як підозрюваного по кримінальному провадженню № 
12017050150000751 за ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України під-
озрюваний, обвинувачений зобов’язаний: прибути за викли-
ком до слідчого, а в разі неможливості прибути за викли-
ком у призначений строк – заздалегідь повідомити про це 
слідчого.

Довожу до відома, що статтею 138 КПК України, передба-
чені поважні причини неприбуття особи на виклик.

Крім цього, статтею 139 КПК України передбачені наслід-
ки неприбуття на виклик.

До того ж відповідно до ч. 5 вказаної статті ухилення від 
явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слід-
чого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причи-
ни більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та ого-
лошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук 
є підставою для здійснення спеціального досудового розслі-
дування чи спеціального судового провадження.

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає відповіда-
чів по цивільній справі за позовом Наумка Романа Федоро-
вича до Оноріукпе Аджірі Самуель, Оладеле Абайомі, Ісаак 
Саймон Сунсува, Мбакогу Чідубем Майкл, Егеджуру Крістіан, 
Киану Джері Еліша про стягнення боргу — Оноріукпе Аджі-
рі Самуель, Оладеле Абайомі, Ісаак Саймон Сунсува, Мбако-
гу Чідубем Майкл, Егеджуру Крістіан, Киану Джері Еліша — 
у судове засідання, яке відбудеться о 14.30 годині 23 черв-
ня 2017 року за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 12, 
каб. 18.

У разі неявки відповідачів: Оноріукпе Аджірі Самуель, 
Оладеле Абайомі, Ісаак Саймон Сунсува, Мбакогу Чідубем 
Майкл, Егеджуру Крістіан, Киану Джері Еліша в судове засі-
дання, суд вирішить справу на підставі наявних в ній доказів.

Суддя О. І. Чернобай

Повістка про виклик 
Підозрюваний Калина Сергій Анатолійович, 

03.08.1971 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 
290, 2975 КПК України, викликається на 10 год. 00 хв. 
23 червня 2017 року до старшого слідчого в ОВС слід-
чого відділу УСБУ в Сумській області Красняк Вікто-
рії Сергіївни у каб. №12 за адресою: м. Суми, вул. Пе-
тропавлівська, 83 (тел. 0542-687-448) для ознайом-
лення з матеріалами кримінального провадження  
№ 22016200000000031 від 03.10.2016 року. Поваж-
ні причини неприбуття особи на виклик, передбачені у  
ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик, пе-
редбачені у ст. 139 КПК України.

Чернівецький районний суд (вул. Незалежності, 
20, с. Мазурівка Чернівецького району Вінницької 
області) викликає як відповідача Невмержицького 
Олексія Сергійовича у цивільній справі №150/286/17 
(головуючий суддя Кушнір Б. Б.) за позовом ПАТ АБ 
«Укргазбанк» до Невмержицького Олексія Сергійови-
ча про стягнення заборгованості.

Судовий розгляд справи призначено на 10 годи-
ну 00 хвилин 22 червня 2017 року за вищевказаною 
адресою. В разі неявки до суду справа буде розгля-
нута у його відсутність на підставі наявних у ній до-
казів.

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає Данилова Сергія Анатолійови-
ча, Данилову Людмилу Володимирівну як відповідачів у су-
дове засідання по цивільній справі № 426/4605/17 за позо-
вною заявою представника позивача Єлісєєвої Тамари Ма-
гомедівни — Пересадько Вадима Олексійовича до Данило-
ва Сергія Анатолійовича, Данилової Людмили Володимирів-
ни про припинення права власності у зв’язку з невиконан-
ням договору позики і визнання права власності в порядку 
ст. 37 Закону України «Про іпотеку» на 23 червня 2017 ро-
ку об 11.00 годині.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Київський районний суд м. Харкова (м. Харків, 
вул. Валентинівська, 7-Б) викликає в судове засідан-
ня на 11.30 годину 22 червня 2017 року відповіда-
ча Ярославцева Сергія Миколайовича, останнє заре-
єстроване місце проживання: м. Харків, вул. Ольгін-
ська, буд. 39, по цивільній справі №640/89/17 за по-
зовом ТОВ «Кредитні-ініціативи» до Ярославцева С. 
М. про стягнення заборгованості.

У разі неявки в судове засідання відповідача, не-
повідомлення суду про поважність причин неявки в 
судове засідання, справа буде розглянута за відсут-
ності відповідача.

Суддя Шаренко С. Л.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (суддя Гаврилов В. А.) викликає в судове 
засідання відповідача Єфремова Едуарда Георгійовича у 
справі за позовом Єфремової Наталії Сергіївни про розі-
рвання шлюбу.

Останнє місце проживання відповідача: вул. Забойщи-
ків, буд. 20, м. Донецьк.

Судове засідання призначене на 23 червня 2017 р. о 
08.30 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 
135, каб. 203.

У разі неявки відповідача в судове засідання справа, 
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута 
за його відсутністю.

Дарницький районний суд м. Києва викликає обвину-
ваченого Ільїна Едуарда Миколайовича, 04.05.1968 року 
народження (останнє відоме місце проживання: м. Ки-
їв, вул. Лятошинського, 8, кв. 43, та місце реєстрації: Лу-
ганська обл., м. Стаханов, вул. Юних Ленінців, 5А, кв. 94) 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України в судове засідання, що 
призначене на 23 червня 2017 року о 14 год. 00 хв. Яв-
ка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт 
або документ, що посвідчує особу.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Дарниць-
кого районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. 
Севастопольська, 7/13.

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

Суддя П. Л. Коляденко

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська, 
буд. 39 «А») розглядає позовну заяву Сембеда Дмитра Вені-
аміновича до Дехтярьової Галини Володимирівни, Сембеда 
Тетяни Геннадіївни про зменшення розміру аліментів.

Відповідачка Дехтярьова Галина Володимирівна, остан-
нє місце реєстрації: Донецька область, м. Іловайськ, вул. Ко-
мовська, 173, та третя особа: Сембеда Тетяна Геннадіївна, 
13.03.1985 р.н., останнє місце реєстрації: Донецька область, 
м. Іловайськ, вул. Донецька, 38, викликаються на 26.06.2017 
року о 10.30 год. до Добропільського міськрайонного суду, 
кабінет № 14, для участі у розгляді справи. До розгляду ци-
вільної справи пропонується надати суду письмові пояснен-
ня та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідачки, 
необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше спра-
ву буде розглянуто в її відсутність на підставі наявних у ній 
даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Хоменко Д. Є.

В провадженні Попаснянського районного суду Луганської 
області перебуває кримінальне провадження №423/1023/17к, 
внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
№22015130000000383 від 22.07.2015 стосовно Скнипи Ірини 
Іванівни, 21.02.1965 року народження, обвинуваченої у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, по якому здій-
снювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, перед-
баченому ч. 1 ст. 297-1 КПК України.

Обвинувачена Скнипа Ірина Іванівна, зареєстрована за адре-
сою: Луганська область, Попаснянський район, смт Новотошків-
ське, вул. Леніна, буд. 15.

На підставі ст. 297-5, 323 КПК України Попаснянський район-
ний суд Луганської області викликає Скнипу Ірину Іванівну в під-
готовче судове засідання, що відбудеться 26 червня 2017 року о 
13 год. 00 хв. у залі судових засідань Попаснянського районно-
го суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. По-
пасна, вул. Суворова, 6.

Кримінальне провадження розглядається суддею Лизенко І. В.
Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублі-

кування оголошення, обвинувачена вважається належним чином 
ознайомлена з його змістом.

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської 
області перебуває кримінальне провадження № 415/450/17, 
внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
№12017130000000136 від 15.03.2017 року, стосовно Сю-
зьова Михайла Олександровича, 9 червня 1979 року наро-
дження, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених  
ст. 260 ч. 2, ст. 27, ч. 2, ст. 28 ч. 2, ст. 437 ч. 1 КК України, по 
якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в 
порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України.

Обвинувачений Сюзьов Михайло Олександрович, заре-
єстрований за адресою: Луганська область, місто Лиси-
чанськ, вулиця Октябрьська, 302/44.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський 
міський суд Луганської області викликає Сюзьова Михай-
ла Олександровича в судовий розгляд, який відбудеться 26 
червня 2017 року об 11.00 годині в залі судових засідань Ли-
сичанського міського суду Луганської області за адресою: 
Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядається колегією суддів 
у складі: головуючого судді Березіна А. Г., суддів Чернобрив-
ко Л. Б., Фастовець В. М.

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

Сватівський районний суд Луганської області, розташо-
ваний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає Попову Ярославу Олександрів-
ну, як відповідачку в судове засідання по цивільній справі  
№ 426/6271/17 за позовом Попова Дмитра Володимировича до 
Попової Ярослави Олександрівни про розірвання шлюбу, що 
відбудеться 26 червня 2017 року о 16.00 год.

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

Суддя В. О. Половинка

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області 
(суддя Зінченко А. С.) викликає в судове засідання відповідача — Ар-
хипенка Олександра Івановича в справі за позовом Архипенко Тама-
ри Петрівни про розірвання шлюбу, справа №185/2678/17.

Останнє місце проживання відповідача: вул. Батищева, буд. 7, кв. 
63, м. Донецьк, Донецька область.

Судове засідання призначене на 23 червня 2017 р. о 14.30 год. 
(резервна дата на 11 липня 2017 року о 09.00 год.) за адресою:  
м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. № 407.

У разі неявки відповідача в судове засідання справа, згідно з ви-
могами ЦПК України, може бути розглянута за його відсутністю.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Паращука Віктора Васильовича, 31.03.1959 року наро-
дження, останнє відоме місце проживання: м. Чернівці, вул. Суворова, 6/17, як відповідача в судове засідан-
ня по цивільній справі за позовом Паращука Василя Вікторовича, Паращук Катерини Вікторівни до Паращука 
Віктора Васильовича, де третьою особою виступає Чернівецький міський відділ Управління Державної мігра-
ційної служби України в Чернівецькій області, про усунення перешкод у користуванні власністю шляхом ви-
знання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням.

Судове засідання призначене на 12.30 год. 22 червня 2017 року за адресою: м. Чернівці, вулиця Кафе-
дральна, 4, кабінет №20.

До зазначеної дати суд пропонує відповідачу надати заперечення на позов та докази на їх підтвердження.
З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду 

справи і у випадку неявки в судове засідання справа буде розглянута за його відсутності.
У разі неявки в судове засідання справу буде розглянуто у вашу відсутність.

Суддя В. М. Чебан

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 14 червня 2017 р. № 401-р 
Київ

Про визнання такими, що втратили чинність,  
деяких розпоряджень Кабінету Міністрів 

України
Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження Кабінету Міністрів 

України згідно з переліком, що додається.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 14 червня 2017 р. № 401-р

ПЕРЕЛІК 
розпоряджень Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2008 р. № 610 
«Деякі питання розпорядження земельними лісовими ділянками» (Офіційний 
вісник України, 2008 р., № 31, ст. 1001).

2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 598 
«Про доповнення розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2008 
р. № 610» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 42, ст. 1417).

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. № 848 «Про 
доповнення розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2008 р.  
№ 610» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 56, ст. 1959).

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 січня 2010 р. № 107 «Про 
доповнення розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2008 р.  
№ 610» (Офіційний вісник України, 2010 р., № 5, ст. 212).

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 січня 2010 р. № 96 »Про 
доповнення розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2008 р.  
№ 610» (Офіційний вісник України, 2010 р., № 5, ст. 211).

6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. № 188 
«Про доповнення розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2008 
р. № 610» (Офіційний вісник України, 2010 р., № 9, ст. 465).

7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 р. № 1253 «Про 
внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2008 р.  
№ 610» (Офіційний вісник України, 2010 р., № 48, ст. 1586).

8. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 р. № 1958 «Про 
внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2008 р.  
№ 610» (Офіційний вісник України, 2010 р., № 79, ст. 2803).

9. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 153 «Про 
внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2008 р.  
№ 610» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 15, ст. 623).

10. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2011 р.  
№ 1090 «Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 
10 квітня 2008 р. № 610» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 85, ст. 3123).

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 14 червня 2017 р. № 404-р 
Київ

Про внесення змін до розпорядження  
Кабінету Міністрів України  
від 7 грудня 2016 р. № 933

Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 
933 «Про затвердження плану заходів із створення в Міністерстві оборони ві-
домчої підсистеми інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної 
системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетина-
ють державний кордон, на період до 2017 року» зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО  

розпорядженням Кабінету Міністрів України  
від 14 червня 2017 р. № 404-р

ЗМІНИ, 
що вносяться до розпорядження Кабінету  

Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 933
1. У назві та тексті розпорядження слова і цифри «на період до 2017 року» 

замінити словами і цифрами «на 2017 рік».
2. У плані заходів із створення в Міністерстві оборони відомчої підсисте-

ми інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо 

контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний 
кордон, на період до 2017 року, затвердженому зазначеним розпорядженням:

1) у назві плану заходів слова і цифри «на період до 2017 року» замінити 
словами і цифрами «на 2017 рік»;

2) у пункті 1 слова і цифри «Грудень 2016 року» замінити словами і цифра-
ми «Серпень 2017 року»;

3) у пункті 2:
в абзаці другому:
склад виконавців викласти в такій редакції:

МВС, Адміністрація 
Держприкордонслужби, Міноборони, 
МЗС, Мінфін, Мінсоцполітики,  
СБУ (за згодою), Служба зовнішньої 
розвідки (за згодою), ДФС, ДМС.»;

слова і цифри «Березень 2017 р.» замінити словами і цифрами «Листопад 
2017 р.»;

в абзацах третьому — п’ятому слова і цифри «Січень 2017 р.» замінити  
словами і цифрами «Серпень 2017 р.»;

в абзаці шостому:
склад виконавців викласти в такій редакції:

«Міноборони, 
Адміністрація 
Держприкордонслужби.»;

слова і цифри «Січень — травень 2017 р.» замінити словами і цифрами 
«Серпень — листопад 2017 р.»;

в абзаці сьомому:
склад виконавців викласти в такій редакції:

«Міноборони, 
Адміністрація 
Держприкордонслужби.»;

слова і цифри «Січень 2017 р.» замінити словами і цифрами «Листопад  
2017 р.»;

в абзаці восьмому:
склад виконавців викласти в такій редакції:

«Міноборони, 
Адміністрація 
Держприкордонслужби.»;

слова і цифри «Травень 2017 року» замінити словами і цифрами «Грудень 
2017 року»;

4) пункт 3 виключити;
5) у пункті 4 слова і цифри «Грудень 2016 року» замінити словами і цифра-

ми «Грудень 2017 року».

Міловський районний суд Луганської області повідо-
мляє, що 26 червня 2017 року о 14 годині 00 хвилин у при-
міщенні Міловського районного суду відбудеться судо-
ве засідання з розгляду цивільної справи за позовом Ко-
ломієць Оксани Сергіївни до Коломійця Вадима Віталійо-
вича про стягнення аліментів. У разі неявки відповідача у 
призначений час або неповідомлення про причини неявки 
слухання справи буде призначене до судового розгляду на 
26 червня 2017 року о 15 годині 00 хвилин та буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними по справі доказами.

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

Суддя Гуцол М. П.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Біруліна Єв-
гена Олександровича, як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/5885/17 за позо-
вом Біруліної Світлани Анатоліївни до Біруліна Євге-
на Олександровича про розірвання шлюбу, що відбу-
деться 26 червня 2017 року о 15.30 год.

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

Суддя В. О. Половинка

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Клименка Олександра Андрійови-
ча (Луганська область, м. Кремінна, вулиця Банкова (Со-
вєтська), буд. 30) у судове засідання з розгляду цивіль-
ної справи за позовом Клименко Катерини Олександрів-
ни до Клименка Олександра Андрійовича про розірван-
ня шлюбу, яке відбудеться 26.06.2017 року о 10 годині 
00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19. 
У разі неявки на вказане судове засідання суд розгля-
датиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

Суддя Т. С. Журавель

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської 
області викликає в судове засідання, призначене на 23 
червня 2017 р. о 12.00 год. Кушніра Євгена Олександро-
вича, 08.04.1989 року народження, який обвинувачуєть-
ся у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Останнє відоме місце 
проживання: місто Олександрія, Кіровоградської облас-
ті, вулиця 2-го Українського фронту, 32. Судове засідан-
ня відбудеться в приміщенні Олександрійського міськра-
йонного суду за адресою: м. Олександрія, Кіровоград-
ської області, вул. Першотравнева, 30.

Суддя А. Ю. Ремезок
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Решетилівський районний суд Полтавської об-
ласті викликає Суботенка Олександра Валентинови-
ча, останнє відоме місце проживання: бульвар Не-
залежності, 16-б, кв. 120, м. Бровари, Київської об-
ласті, в судове засідання як відповідача в справі  
№ 546/385/16-ц (провадження № 2/546/23/17) за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Укрпо-
шта» про відшкодування матеріальної шкоди, завда-
ної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (голо-
вуючий суддя Горулько О. М.).

Судове засідання призначене на 09 год. 30 хв. 
04 вересня 2017 року в приміщенні Решетилівсько-
го районного суду Полтавської області за адресою: 
38400, вул. Покровська, 24, с-ще Решетилівка, Пол-
тавської області.

Копії позовної заяви та додатків до неї відповідач 
може отримати в Решетилівському районному суді 
Полтавської області.

В провадженні судді Бердянського міськрайонно-
го суду Черткової Н. І. знаходиться цивільна справа 
№ 310/1737/17 за позовом Гусарева Віталія Віталі-
йовича до Бакіна Вадима Валентиновича, третя осо-
ба: Бердянський міський відділ УДМС України в За-
порізькій області, виконавчий комітет Бердянської 
міської ради про визнання особи такою, що втратила 
право користування житловим приміщенням.

Розгляд справи призначено на 30.06.2017 року 
на 09.00 годину в приміщенні Бердянського місь-
крайонного суду за адресою: Запорізька область, 
м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 502, суддя 
Черткова Н. І., тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідача Бакіна Вадима Вален-
тиновича.

У разі неявки представника відповідача, справа бу-
де розглянута за наявними в ній матеріалами.

Решетилівський районний суд Полтавської об-
ласті викликає представника Лізингової компанії 
ТОВ «Транспортна компанія «НовоКар», останнє ві-
доме місцезнаходження відповідача: м. Київ, вул. 
Сімферопольська, 13А, офіс 121, в судове засідан-
ня як відповідача в справі № 546/242/17 (проваджен-
ня № 2/546/212/17) за позовом Сороковського Вади-
ма Михайловича про розірвання договору майново-
го лізингу, визнання договору майнового лізингу не-
дійсним та стягнення грошових коштів (головуючий 
суддя Горулько О. М.).

Судове засідання призначене на 09 год. 30 хв. 21 
серпня 2017 року в приміщенні Решетилівського ра-
йонного суду Полтавської області за адресою: с-ще 
Решетилівка, вул. Покровська, 24.

Копії позовної заяви та додатків до неї відповідач 
може отримати в Решетилівському районному суді 
Полтавської області.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає як від-
повідачів Богданович Ганну Вікторівну, Михайлову Катери-
ну Олександрівну по цивільній справі за позовом Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управлін-
ня активами «Інекс Капітал» до Богданович Ганни Вікторів-
ни, Михайлова Олександра Юрійовича, Михайлової Катери-
ни Олександрівни, третя особа, яка не заявляє самостійних 
вимог щодо предмета спору: Товариство з обмеженою від-
повідальністю «Фінансова компанія «Некстджен Фінанс» 
про усунення перешкод в користуванні власністю та визнан-
ня осіб такими, що втратили право на користування жилим 
приміщенням.

Остання відома адреса місцезнаходження відповідачів 
Богданович Ганни Вікторівни, Михайлової Катерини Олек-
сандрівни: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 140, кв. 39.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адре-
сою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, буд. 14-а, каб. 
№ 15 10 липня 2017 року об 11 год. 00 хв.

В разі неявки на вказане судове засідання, суд розгляда-
тиме справу без участі відповідачів.

Суддя А. В. Новак

Бучацький районний суд Тернопільської облас-
ті викликає в судове засідання як відповідача Вол-
кова Руслана Анатолійовича, місце перебування яко-
го невідоме, останнє місце проживання: с. Горинка 
Кременецького району, Тернопільської області, по 
справі за позовом Волкової Наталії Володимирівни 
до Волкова Руслана Анатолійовича про розірвання 
шлюбу.

Розгляд справи призначено на 11 год. 00 хв. 03 
липня 2017 року в приміщенні Бучацького районно-
го суду Тернопільської області за адресою: м. Бучач, 
вул. Міцкевича, 11. Явка до суду є обов’язковою. Від-
повідачу пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У разі неявки, відповідач пови-
нен повідомити суд про причини.

В разі неявки без поважної причини справу буде 
розглянуто у його відсутності згідно із ч. 4 ст. 169 
ЦПК України за наявними в ній доказами.

Суддя В. Б. Федорончук

Олевський районний суд Житомирської облас-
ті викликає Боятюка Івана Івановича, проживаючо-
го в смт Чапель, вул. Молодіжна, 14, Рівненської об-
ласті як відповідача, по справі за позовом заступника 
прокурора Житомирської області про визнання не-
дійсним наказу, скасування рішення про державну 
реєстрацію права власності на земельну ділянку та 
зобов’язання її повернути, у судове засідання на 10 
годину 00 хвилин 04 липня 2017 року.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні Олев-
ського районного суду Житомирської області за 
адресою: м. Олевськ, вул. Володимирська, 7, Жито-
мирська область.

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

Суддя М. В. Ковальчук

Апеляційний суд Миколаївської області повторно ви-
кликає в судове засідання на 29 червня 2017 року на 
10.00 годину за адресою: м. Миколаїв, вул. Садова, 2-а 
як відповідачів Балабан Тетяну Афанасівну, Кравченко 
Лідію Вікторівну у цивільній справі за позовом Заступни-
ка прокурора Миколаївської області в інтересах держа-
ви в особі Березанської районної державної адміністрації 
Миколаївської області до Коблівської сільської ради Бе-
резанського району Миколаївської області, Балабан Те-
тяни Афанасіївни, Кравченко Лідії Вікторівни, третя осо-
ба, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спо-
ру на стороні позивача: Державне підприємство «Очаків-
ське лісомисливське господарство» про визнання неза-
конними та скасування рішень, визнання недійсним дер-
жавного акта на право власності та витребування зе-
мельної ділянки.

У разі неявки відповідачів, справа буде розглянута за 
їх відсутності.

Суддя І. В. Лівінський

Рокитнівський районний суд Рівненської облас-
ті викликає у судове засідання Міщенко Олену Ми-
хайлівну, Міщенко Аллу Михайлівну (останнє відоме 
місце реєстрації та проживання: м. Вінниця, вул. Ки-
ївська, б. 108, кв. 4) як відповідачів у цивільній спра-
ві за позовом Козяр Валентина Володимировича до 
Рокитнівської селищної ради Рокитнівського району 
Рівненської області, Міщенко Євгенії Антонівни, Мі-
щенко Олени Михайлівни, Міщенко Алли Михайлів-
ни про визнання права власності на 1/2 частину спад-
кового майна за законом.

Судове засідання відбудеться о 12 годині 00 хви-
лин 10 серпня 2017 року в приміщенні Рокитнівсько-
го районного суду за адресою: смт Рокитне, вулиця 
Радянська, 14, Рокитнівський район, Рівненська об-
ласть.

У разі неявки відповідачів, у справі буде ухвале-
но заочне рішення на підставі наявних у ній доказів.

Суддя А. Ф. Комзюк

Товарна біржа «Українська енергетична біржа» проводить спеціалізований аукціон № 32(205)-1  
з продажу скрапленого газу для потреб населення. 

Аукціон відбудеться 27 червня 2017 року о 12:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55.
АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ СПБТ (ДСТУ 4047-2001) загальним обсягом 1 658,000 т, ресурс липня 2017 р. 
Виробництво Тимофіївської УПВВ філії ГПУ «Полтавагазвидобування»: Позиція № 1: 48 лотів, обсяг 1 лоту – 21 т, заг.обсяг – 1008 т, 
транспортування автотранспортом. Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання марки СПБТ 
(відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва Юліївського ЦВНГК ГПУ «Шебелинкагазвидобування»: Позиція № 2: 26 лотів, об-
сяг 1 лоту – 25 т, заг.обсяг – 650 т, транспортування залізницею. Стартова ціна за 1 тонну – 7 531,61 грн., в т.ч. ПДВ. За результата-
ми аукціону переможці і продавець укладають двосторонні договори купівлі-продажу. Постачання  скрапленого газу  здійснюється 
у липні 2017 року на умовах EXW франко-завод. Покупець самостійно забезпечує та оплачує послуги по наливу та  транспортуван-
ню скрапленого газу. Покупці для участі в аукціоні сплачують гарантійний внесок в розмірі 5 % вартості заявленого обсягу закупів-
лі на один з рахунків біржі, подають на біржу: 1) заявку на участь в аукціоні; 2) завірену банком копію платіжного доручення, що під-
тверджує сплату гарантійного внеску; 3) документ, що посвідчує уповноважену особу покупця та його повноваження. Прийом доку-
ментів проводиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44 А, оф. 8 та закінчується 26 червня 2017 року о 18.00 год. Рахунки біржі:  
1) № 26006500211904 в ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819; 2) № 26001010105760 в ПАТ «Вернум 
Банк», МФО 380689, код ЄДРПОУ 37027819. Для участі в аукціоні покупці повинні укласти з біржею договори про надання послуг та 
надати відповідні документи згідно Регламенту організації та проведення спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для 
потреб населення. Додаткову інформацію можна отримати за місцезнаходженням ТБ «Українська енергетична біржа»: м. Київ, вул. 
Хрещатик, 44А, оф. 8, тел. +38 (044) 591-11-77, 234-79-90. е-mail: auction@ueex.com.ua, та на сайті www.ueex.com.ua. Режим роботи 
біржі: з 09.00 до 18.00 год., крім святкових та вихідних днів.

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріж-
жя викликає в судове засідання (провадження  
№ 335/8559/15-к, 1-кп/335/61/2016) обвинуваченого 
Сербу Володимира Івановича, 08.01.1960 р.н., остан-
нє відоме місце реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Роз-
ваги, 27, кв. 19, по кримінальному провадженню  
№ 42014080000000272 за обвинуваченням Серби 
Володимира Івановича у вчиненні злочинів, передба-
чених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 365 КК України, 
яке відбудеться 23 червня 2017 року о 10-30 год., 07 
липня 2017 року о 10-30 год. за адресою: м. Запоріж-
жя,  вул. Перемоги, 51. Суддя Шалагінова А. В.

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

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

Лот №221963. Нежитлові приміщення банку заг. пл. 
567,3 кв.м., за адресою: м. Миколаїв, вул.Чкалова, 215г/1

Початкова ціна продажу 1 180 800,00 грн. (підля-
гає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску  
118 080,00 грн.

Аукціон відбудеться 21.07.2017 року з 9:00 до 18:00 
на сайті  https://setam.net.ua Організатор аукціону ДП 
«СЕТАМ», м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6, час роботи   
Пн - Пт, 9:00-18:00. Прийом заявок в електронному ви-
гляді з моменту оприлюднення інформації до 9:00 
16.07.2017 року. Гарантійний внесок сплачується не піз-
ніше 9:00 16.07.2017 року на поточний рахунок ДП «СЕ-
ТАМ», код за ЄДРПОУ 39958500, п/р 26004301066571 в 
ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО 322669.

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

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
обл. (адреса суду: 85100, Донецька обл., м. Костян-
тинівка, пр-т Ломоносова, 157-а) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення 
заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

23.06.2017 о 14:30 до Сінєгуб Сергій Іванович 
(останнє відоме місце реєстрації: 85100, Донецька 
обл., м. Костянтинівка, вул. Цинкова, буд. 69) спра-
ва № 233/1580/17, суддя Малінов О. С.

23.06.2017 о 14:45 до Орлов Олександр Микола-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 85100, Доне-
цька обл., м. Костянтинівка, вул. Жовтнева, буд. 288, 
кв. 43) справа № 233/1674/17, суддя Малінов О. С.

23.06.2017 о 15:00 до Холап Василь Павлович 
(останнє відоме місце реєстрації: 85100, Донецька 
обл., м. Костянтинівка, вул. Ломоносова, буд. 101-а) 
справа № 233/1332/17, суддя Малінов О. С.

27.06.2017 об 11:20 до Стручкова Галина Мико-
лаївна (останнє відоме місце реєстрації: 85141, До-
нецька обл., Костянтинівський р-н, с. Степанівка, 
вул.Корольова, буд. 5, кв. 1) справа № 233/450/17,  
суддя Мартиненко В. С.

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.

Голопристанський районний суд Херсонської обл. (адре-
са суду: 75600, Херсонська обл., м. Гола Пристань, вул. Горь-
кого, 19) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться 21.06.2017 о 09:00 до Кітченко Олексій Станіс-
лавович (останнє відоме місце реєстрації: 75630, Херсон-
ська обл., Голопристанський р-н, сел. Стара Збур’ївка, вул. 
Військове Містечко, буд. 2, кв. 8) справа № 654/1220/17,  
суддя Ширінська О. Х.

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.

Крюківський районний суд м. Кременчука (адреса су-
ду: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Красіна, буд. 
37/49) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться 23.06.2017 о 08:55 до Артеменко Наталя Віта-
ліївна (останнє відоме місце реєстрації: 39600, Полтавська 
область, м. Кременчук, вул. 50-річчя СРСР, буд. 1, кв. 109) 
справа № 537/1347/17, суддя Хіневич 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.

Краснопільський районний суд Сумської обл. (адреса су-
ду: 41900, Сумська обл., смт Краснопілля, вул. Вокзальна,40) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться 23.06.2017 о 08:10 до Шапошніков Олексій Васильо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 42400, Сумська обл., 
смт Краснопілля, вул. Мезенівська, буд. 97, кв. 11) справа  
№ 578/321/17, суддя Косар А. І.

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

Деснянський районний суд м.Чернігова (адреса суду: 
14010, Чернігівська обл., м.Чернігів, пр-т Перемоги, 141) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеть-
ся:

23.06.2017 о 08:30 до Демешко Олена Миколаївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 14000, Чернігівська обл., м. Чер-
нігів, просп. Миру, буд. 89, кв. 21) справа № 750/3202/17, 
суддя Литвиненко I. 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.

Глухівський міськрайонний суд Сумської обл. (адреса 
суду: 41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Спаська, 32) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться  23.06.2017 о 09:00 до Темнікова Галина Олексан-
дрівна (останнє відоме місце реєстрації: 41400, Сумська 
обл., м. Глухів, вул. Вознесенська, буд. 34, кв. 3) справа  
№ 576/833/17, суддя Мазур С. А.

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

Чорнобаївський районний суд Черкаської обл. (адре-
са суду: 19900, Черкаська обл., смт Чорнобай, вул. Леніна, 
134) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке від-
будеться  23.06.2017 о 08:30 до Хоменко Ольги Анатоліїв-
ни (останнє відоме місце реєстрації: 19952, Черкаська обл., 
Чорнобаївський р-н, с. Придніпровське, вул. Чапаєва) справа  
№ 709/1079/17, суддя Чубай В. В.

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

Оголошення про проведення спеціалізованого аукціону з продажу скрапленого газу  
для потреб населення №32(205)-2 на базі ПрАТ «УМВБ»

27.06.2017 р. о 10-30 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» відбудеться спеціалізований аукціон  
з продажу скрапленого газу для потреб населення №32(205)-2, який підлягає реалізації згідно з постановою КМУ №570 від 16.10.14 р. 

Обсяги скрапленого газу та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

Поз. Продавець Видобуток 

Обсяг, 
що міс-
титься 
в одно-
му лоті, 

тонн

К-сть 
лотів, 
оди-
ниць

Стартова 
ціна  

за 1 тонну, 
грн.   

(без ПДВ)

Стартова 
ціна  

за 1 тон-
ну, грн.    
(з ПДВ)

Cтартова 
вартість  
одного  

лоту, грн.  
(з ПДВ)

Загаль-
ний  

обсяг, 
тонн

Загальна  
вартість, грн. 

(з ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 25 4 6 276,34 7 531,61 188 290,25 100 753 161,00

залізницею: EXW - Гнідинцівський ГПЗ  
(Інкотермс - 2010). Обсяги виробництва липня 

2017 р. Термін відвантаження  
липень 2017 р.

2 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 20 15 6 276,34 7 531,61 150 632,20 300 2 259 483,00
автотранспортом: EXW - Гнідинцівський ГПЗ 

(Інкотермс - 2010).  Обсяги виробництва липня 
2017 р. Термін відвантаження липень 2017 р.

3 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 20 15 6 276,34 7 531,61 150 632,20 300 2 259 483,00

автотранспортом: EXW - Качанівське в-во  
Качанівського ГПЗ (Інкотермс - 2010).  

Обсяги виробництва липня 2017 р. Термін  
відвантаження липень 2017 р.

4 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 20 44 6 276,34 7 531,61 150 632,20 880 6 627 816,80

автотранспортом: EXW - Глинсько-Розб.  
в-во. Качанівського ГПЗ (Інкотермс - 2010).  
Обсяги виробництва липня 2017 р. Термін  

відвантаження липень 2017 р.

5 ПАТ «Укрнафта» Долинський ГПЗ 20 4 6 276,34 7 531,61 150 632,20 80 602 528,80

автотранспортом: EXW - Долинський  ГПЗ  
(Інкотермс - 2010).  Обсяги виробництва липня 

2017 р. Термін відвантаження  
липень 2017 р.

Загальний обсяг, тонн: 1 660
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 12 502 472,60

ПАТ «Укрнафта»

1)  умови поставки залізницею: Продавець передає скраплений газ виробництва Гнідинцівського ГПЗ на умовах EXW - Гнідинцівський ГПЗ  
(Інкотермс - 2010). Оплату за перевезення скрапленого газу залізничним  транспортом здійснює покупець по окремому договору з транспортною  
організацією.
2) Продавець проводить відвантаження  оплачених обсягів скрапленого газу у автомобільний транспорт покупця.

Порядок подання заявок на участь в аукціоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та порядок його сплати визначено в Регламенті організа-
ції та проведення спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення на ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа», ознайомитись з яким можна на 

офіційному веб-сайті біржі: www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 26.06.2017 р. за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1. Довідки за телефоном:  
(044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00.

Чечельницький районний суд Вінницької обл. (адреса су-
ду: 24800, Вінницька обл., смт Чечельник, вул. Леніна, 7) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеть-
ся  23.06.2017 о 10:00 до Грамушняк Тетяни Володимирів-
ни (останнє відоме місце реєстрації: 24820, Вінницька обл., 
Чечельницький р-н, с. Луги, вул. Радянська, буд. 32) справа  
№ 151/408/17, суддя Задорожний В. П.

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

Повістка про виклик 
Підозрюваний Коломєєць Святослав Вікторович, 

27.11.1984 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 
297-5 КПК України викликається на 10 годину 00 хви-
лин 23 червня 2017 року до старшого слідчого в ОВС 
ГСУ СБ України Лєбєдєва А. В. у каб. 105 за адресою: 
м. Київ, вул. Володимирська, 33 (тел. 044-255-52-26) 
для проведення слідчих та процесуальних дій (вру-
чення обвинувального акта та реєстру матеріалів до-
судового розслідування) у кримінальному прова-
дженні  № 22017000000000123.

Хмільницький міськрайонний суд Вінницької обл. (адре-
са суду: 22000, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Столяр-
чука, 4) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться 23.06.2017 о 14:30 до Чернявський Леонтій Ва-
сильович (останнє відоме місце реєстрації: 22000, Вінниць-
ка обл., м. Хмільник, вул. Ватутіна, буд. 14, кв. 31) справа  
№ 149/1298/17, суддя Олійник І. 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.

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає відповіда-
чів по цивільній справі за позовом Наумка Романа Федоро-
вича до Хір Лахсен Мохаммед, Міракл Ониебучі, Омедже Хіл-
ларі Сандей, Озор Іфеаний Ендрю, Факехінде Самуель, Пре-
шез Джимох про стягнення боргу — Хір Лахсен Мохаммед, 
Міракл Ониебучі, Омедже Хілларі Сандей, Озор Іфеаний Ен-
дрю, Факехінде Самуель, Прешез Джимох — у судове засі-
дання, яке відбудеться о 13.30 годині 23 червня 2017 року за 
адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 12, каб. 18.

У разі неявки відповідачів: Хір Лахсен Мохаммед, Міракл 
Ониебучі, Омедже Хілларі Сандей, Озор Іфеаний Ендрю, Фа-
кехінде Самуель, Прешез Джимох у судове засідання, суд 
вирішить справу на підставі наявних у ній доказів.

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

ФОП Хсара Абдулкадер (Реєстраціний номер ФОП ЄДР №20033663962)
Місце проживання:

Україна, 83001, м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, 8, гурт.

Місцезнаходження:
Україна, 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська 

(колишня вул. Воровського, 24-а, блок. 1)

У зв’язку з систематичним порушенням Вами п.п. 5.2.16. п. 5.2. Договору оренди нежитлових приміщень №4Б/15 від 
31.01.2015 року, укладеного між ПрАТ «Ренесанс» та Вами, що спричиняє ПрАТ «РЕНЕСАНС» постійні збитки, пов’язані 
із регулярним залученням підрядних організацій для обслуговування каналізаційних мереж будівлі, їх чистки та ремонту, 
сплати Управлінню екологічного нагляду ПАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ» коштів за перевищення допустимих концентрацій за-
бруднюючих речовин в стічних водах, що прямо пов’язано із діяльністю Вашого ресторану. Керуючись п.п. 8.1.3. п. 8.1. да-
ного Договору оренди нежитлових приміщень №4Б/15 від 31.01.2015 року, а також ст. 611 ЦК України, ст. 206 ГК України, 
повідомляємо про припинення зазначеного Договору оренди нежитлових приміщень №4Б/15 від 31.01.2015 року та вима-
гаємо:  протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту публікації даного оголошення звільнити займане Вами нежит-
лове приміщення площею 692,18 м.кв., що знаходиться на цокольному  поверсі, блок 1 у будівлі адміністративного-вироб-
ничого комплексу за адресою: м. Київ, вул. Воровського (нині вулиця Бульварно-Кудрявська), 24, передавши уповноваже-
ній особі ПрАТ «Ренесанс» ключі від зазначеного приміщення, картки для проходу через охоронну систему, обладнання та 
елементи інтер’єру згідно Додатку №2 до вказаного вище Договору, про що підписати акт приймання-передачі приміщення, 
а також погасити всю існуючу заборгованість згідно Договору. 

Звертаємо Вашу увагу, що зі сплином 30 (тридцяти) календарних днів з моменту публікації даного повідомлення, Дого-
вір оренди нежитлових приміщень №4Б/15 від 31.01.2015 року, укладений між ПрАТ «Ренесанс» та Вами разом з усіма до-
датковими угодами до нього вважатимуться розірваними, а відтак Ваше перебування та перебування Вашого персоналу чи 
будь-яких осіб у нежитловому приміщенні площею 692,18 м.кв., що знаходиться на цокольному  поверсі , блок 1 у будівлі 
адміністративного-виробничого комплексу за адресою: м. Київ, вул. Воровського (нині вулиця Бульварно-Кудрявська), 24 
буде вважатися протиправним та незаконним.

Голова правління 
ПрАТ «Ренесанс»                                                                                                              О. А. Максименко

Василівський районний суд Запорізької області 
викликає Попова Олександра Олеговича, 05.02.1981 
року народження у судове засідання по криміналь-
ному провадженні № 1-кп/311/64/2017 відносно По-
пова Олександра Олеговича у вчиненні злочинів, пе-
редбачених ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 258, ч. 1  
ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 27 липня 2017 
року о 13 годині 30 хвилин в приміщенні суду за 
адресою: вул. Державна, 2, м. Василівка, Запорізь-
кої області.

Суддя Пушкарьова С. П.

Южний міський суд Одеської області викликає 
Мигалатьєва Василя Валерійовича як відповідача по 
цивільній справі № 519/980/16-ц за позовом Мигала-
тьєвої Євгенії Євгенівни до Мигалатьєва Василя Ва-
лерійовича про розірвання шлюбу у судове засідан-
ня на 18 липня 2017 року о 09.35 год. у приміщенні 
суду за адресою: Одеська область, м. Южне, пр. Гри-
горівського Десанта, 26а, зал № 3.

У разі неявки відповідача Мигалатьєва Василя Ва-
лерійовича у судове засідання, справа буде розгля-
нута у його відсутність.

Суддя З. І. Барановська

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя викли-
кає Очеретька Ігоря Валерійовича, 09.08.1970 ро-
ку народження та Федотова Михайла Вікторовича, 
21.06.1969 року народження, в судове засідання у 
кримінальному провадженні № 1-кп/331/13/2017 за 
обвинуваченням Очеретька Ігоря Валерійовича, Фе-
дотова Михайла Вікторовича у скоєнні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3  
ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, яке відбудеться 03 лип-
ня 2017 року о 15 годині 00 хвилин в приміщенні су-
ду за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Олексан-
дрівська, 6, зал № 1.

Суддя Стратій Є. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу 
за позовом Публічного акціонерного товариства «Ідея Банк» 
до Бєляєва Володимира Михайловича про звернення стяг-
нення на предмет застави.

Відповідач по справі Бєляєв Володимир Михайлович 
(адреса: вул. Комуністична, 25/23, м. Єнакієве, Донецька об-
ласть) викликається на 10 серпня 2017 року на 10 год. 00 хв. 
до суду, кабінет № 306, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. М. Павленко

Шевченківський районний відділ Дер-
жавної виконавчої служби м. Києва ГТУЮ 
в м. Києві повідомляє боржника Карпекова 
Дмитра Владиславовича, 08.07.1973 р. на-
родження про направлення до Шевченків-
ського районного суду м. Києва подання про 
тимчасове обмеження його у праві виїзду за 
межі України.

Втрачений судновий білет 

по судну «Adventure T 320», 

реєстраційний номер «ОДА-3075-К», 

що належить Груєву Юрію Юровичу, 

вважати недійсним.

Білокуракинський районний суд Луганської області 
повідомляє, що 17.05.2017 року було винесено заочне 
рішення по цивільній справі № 409/602/17 за позовною 
заявою Артюшенко Наталії Миколаївни до Артюшенка 
Ігора Володимировича про надання дозволу на виїзд з 
України громадянину, який не досяг 16-річного віку без 
згоди та супроводу другого з батьків, яким позовні ви-
моги задоволено у повному обсязі.

Суддя Максименко О. Ю.

Білокуракинський районний суд Луганської 
області повідомляє, що 17.05.2017 року бу-
ло винесено заочне рішення по цивільній справі  
№ 409/595/17 за позовною заявою Артюшенко На-
талії Миколаївни до Артюшенка Ігора Володимиро-
вича про розірвання шлюбу, яким позовні вимоги 
задоволено у повному обсязі.

Суддя Максименко О. Ю.

У зв’язку з втратою вважати недійсним 

посвідчення помічника адвоката  

АІ-541892, серії КС № 00416,  

видане Радою адвокатів Київської області 

07.11.2016 року на ім’я Градуна А. І.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає як від-
повідача Анохіна Олега Євгеновича по цивільній справі 
за позовом Печиборща Василя Васильовича до Анохіна 
Олега Євгеновича про стягнення боргу.

Остання відома адреса місцезнаходження відповіда-
ча Анохіна Олега Євгеновича: м. Київ, вул. Ломоносова, 
26, кв. 21.

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

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

Суддя А. В. Новак

Марківський районний суд Луганської облас-

ті повідомляє про те, що 08.02.2016 р. по цивільній 

справі за позовом Публічного акціонерного товари-

ства «Акціонерний Банк «Експрес-Банк» в особі Ко-

нотопського регіонального відділення АБ «Експрес-

Банк» до Міненко Наталії Іванівни про стягнення су-

ми заборгованості за кредитним договором, справа  

№ 417/1777/15-ц (Суддя Сурніна Л. О.), ухвалене за-

очне рішення, позовні вимоги задоволені повністю.

В провадженні Приморського районного суду м. Одеси знахо-
диться цивільна справа № 522/956/17 за позовною заявою Голі-
кова Катерина Сергіївна до Акардере Сюха, за участі третіх осіб: 
Орган опіки та піклування Приморської районної адміністрації 
Одеської міської ради про позбавлення батьківських прав.

Суд викликає Акардере Сюха як відповідача у судове засідан-
ня, яке відбудеться 26.06.2017 року о 15 год. 20 хв. у приміщен-
ні суду за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, (зал судових 
засідань № 208).

Відповідачам пропонується подати пояснення, заперечення 
та усі наявні докази по справі особисто або через представника,

У разі вашої неявки у судове засідання, справа може бути роз-
глянута у вашу відсутність.

Суддя А. Ю. Бойчук

Балтський районний суд Одеської області викли-
кає в судове засідання як відповідача Шестєрік Юрія 
Володимировича для розгляду цивільної справи за 
позовом Шестєрік Оксани Борисівни до Шестєрік 
Юрія Володимировича про стягнення аліментів. Су-
дове засідання відбудеться 03 липня 2017 року о 
08.30 год. в приміщенні Балтського районного суду 
Одеської області за адресою: м. Балта, вул. Кузнечна 
(Ткаченко), 56, Одеської області.

Суддя І. М. Мясківська

Сколівський районний суд Львівської області ви-
кликає Веклич Івана Васильовича в судове засідан-
ня як відповідача у цивільній справі за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства комерційний банк 
«Приват-Банк» до Веклич Івана Васильовича про 
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 15 год. 35 хв. 
29.08.2017 р. у приміщенні суду за адресою: м. Ско-
ле, вул. Д. Галицького, 8, Львівської області.

У випадку неявки відповідача Веклич Івана Васи-
льовича справу буде розглянуто у його відсутності на 
підставі наявних у справі доказів.

Суддя Ясінський Ю. Є.

Гадяцький районний суд Полтавської області  
(м. Гадяч, вул. Лесі Українки, 6) викликає в судове 
засідання на 08 год. 30 хв. 30.06.2017 року як відпо-
відача Шевчука Івана Миколайовича, 09.04.1987 ро-
ку народження, у справі за позовом Шевчук Галини 
Василівни до Шевчука І. М. про стягнення аліментів 
на одну неповнолітню дитину. В разі неявки відпові-
дача в судове засідання та неповідомлення про при-
чини неявки справа буде розглянута за його відсут-
ності.

Суддя Горошко A. M.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (суддя Бондаренко В. М.) викликає як відпо-
відачку Логвиненко Юлію Віталіївну, останнє місце про-
живання якої: м. Донецьк, вул. Батищева, буд. 5, кв. 72, 
по цивільній справі № 185/3802/17 за позовом Дьоміної 
Олени Петрівни до Логвиненко Юлії Віталіївни про стяг-
нення боргу.

Судове засідання призначене на 03 липня 2017 року 
на 10.00 год. за адресою: 51400, Дніпропетровська об-
ласть, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. № 310.

У разі неявки відповідачки в судове засідання, спра-
ва, згідно з вимогами ЦПК України, може бути розгляну-
та за її відсутності.

Шевченківський районний суд м. Києва, в ме-
жах виконання доручення районного суду м. Шібе-
нік (Республіка Хорватія), викликає Акінчитс (Акін-
читця) Олексія для вручення виклику в судове засі-
дання, який згідно матеріалів доручення проживає за 
адресою: вул. Золотоустівська, 26, м. Київ.

Враховуючи викладене, суд просить вас терміново 
з’явитись до Шевченківського районного суду м. Ки-
єва, за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 610 
кабінет, для вручення вам судового виклику від Ра-
йонного суду м. Шібенік (Республіка Хорватія).

Суддя Бугіль В. В.

Першотравневий районний суд м. Чернівці викликає Приватного 
нотаріуса Суперфін Бориса Михайловича, останнє відоме місце ре-
єстрації за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 84/14, як відповіда-
ча в судове засідання по цивільній справі за позовом Хвостенко Сер-
гія Валентиновича, інтереси якого на підставі довіреності представляє 
Дорошенко Олександр Олександрович, до Приватного нотаріуса Ки-
ївського міського нотаріального округу Суперфін Бориса Михайлови-
ча, ТзОВ «Кей-Колект», Міністерство юстиції України про припинення 
дії, яка порушує право, відновлення становища, яке існувало до по-
рушення права.

Справа призначена на 15 год. 00 хв. 27 червня 2017 року за адре-
сою: м. Чернівці, вул. Головна, 105, кабінет № 5.

У разі вашої неявки в судове засідання, справу буде розглянуто 
без вашої участі.

Суддя Войтун О. Б.

Дніпровський районний суд м. Києва ви-
кликає в судове засідання по цивільній справі  
№ 755/5455/17-ц як відповідачку Арєхову Марину 
Сергіївну, 01 грудня 1987 року народження, за по-
зовом Арєхової Олени Ігорівни про визнання особи 
такою, що втратила право користування житловим 
приміщенням.

Судове засідання відбудеться о 15 год. 40 хв. 18 
липня 2017 р.

Адреса суду: м. Київ, вул. Сергієнко, буд. 3, каб. 
34.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки в су-
дове засідання, справа буде розглянута без вашої 
участі.

Суддя В. П. Гончарук

Вінницький міський суд Вінницької області 

викликає Романенка Павла Олександровича на 

04.07.2017 року о 09 год. 00 хв. та на 05.07.2017 

року о 09 год. 15 хв. в зал судового засідання  

№ 3, суддя Бар’як А. С., на розгляд справи за по-

зовом Романенко Марини Сергіївни до Романен-

ка Павла Олександровича про стягнення аліментів.

Оболонський районний суд м. Києва викли-
кає Малець Євгена Євгеновича, 03.10.1979 р.н., 
останнє відоме місце реєстрації: вул. Менделє-
єва, 5, кв. 13, м. Авдіївка, Донецька область, як 
відповідача по цивільній справі Малець Вікторії 
Ігорівни до Малець Євгена Євгеновича про стяг-
нення аліментів. Судове засідання відбудеться 
18 липня 2017 р. о 09 год. 30 хв. в приміщенні 
Оболонського районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-є, каб. 19.

Суддя А. В. Шевчук

Слов’янський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) 
розглядає цивільну справу № 2/243/2715/2017 за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «КРЕДОБАНК» 
до Кузьмичової Юлії Володимирівни про стягнення бор-
гу за договором кредиту. Відповідачка Кузьмичова Юлія 
Володимирівна, останнє відоме місце мешкання якої: 
Донецька область, м. Горлівка, пр. Леніна, буд. 15, кв. 31 
викликається на 18 липня 2017 року на 08 год. 30 хв. до 
суду для участі у розгляді справи по суті.

Запасна дата судового засідання 24 липня 2017 року 
о 08 год. 30 хв.

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

Суддя М. О. Гусинський

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідачів Голованову Юлію Олександрів-
ну, відоме місце проживання: 94000, м. Кадіївка (Ста-
ханов), вул. Олімпійська, 1/103, та Даруєва Олександра 
Олеговича, відоме місце проживання: 94000, м. Кадіївка 
(Стаханов), вул. Олімпійська, 21/31, у судове засідання 
з розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Держав-
ний ощадний банк України» в особі філії Луганського об-
ласного управління AT «Ощадбанк» до Голованової Юлії 
Олександрівни, Даруєва Олександра Олеговича про стяг-
нення боргу за кредитним договором, яке відбудеться 06 
липня 2017 року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні суду 
за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, буль-
вар Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане судо-
ве засідання суд розглядатиме справу без вашої участі на 
підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Дарницький районний суд м. Києва викликає як відпо-
відачку Ткач (Ковтун) Маргариту Володимирівну, останнє 
місце проживання якої: м. Київ, проспект Григоренка, 39,  
кв. 33, в судове засідання, яке відбудеться 06 липня 2017 
року о 14.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, 
каб. 124, для участі у судовому розгляді цивільної справи за 
позовом Моторного (транспортного) страхового бюро Укра-
їни (МТСБУ) до Ткач (Ковтун) Маргарити Володимирівни про 
відшкодування в порядку регресу витрат, пов’язаних з ви-
платою страхового відшкодування.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідачка 

вважається повідомленою про день, час та місце розгляду 
справи і в разі неявки її до суду справа може бути розгляну-
та за її відсутність.

Відповідачка у випадку неявки в судове засідання 
зобов’язана повідомити суд про поважність причини неявки.

Суддя В. В Даниленко

Розгляд цивільної справи № 128/774/17 за позо-

вом Публічного акціонерного товариства «Держав-

ний ощадний банк України» в особі філії Вінницьке 

обласне управління Публічного акціонерного това-

риства «Державний ощадний банк України» до Шос-

тацького Володимира Анатолійовича, третьої осо-

би: Вінницького районного відділу ДВС Головно-

го територіального управління юстиції у Вінницькій 

області про зняття арешту з майна, призначено на 

10.07.2017 року на 09.30 год. в приміщенні Вінниць-

кого районного суду за адресою: м. Вінниця, вул. Ви-

нниченка, 29.

Суддя О. І. Бондаренко

Надвірнянський районний суд Івано-Франківської області повідомляє, що 06 
липня 2017 року об 11.00 год. буде розглядатися цивільна справа за позовом Го-
ліней Тетяни Сергіївни до Голіней Василя Михайловича про визнання права влас-
ності на спільно нажите майно.

В судове засідання як відповідач викликається Голіней Василь Михайлович, 
23.03.1986 р.н., останнє відоме місце проживання: смт Ланчин, вул. 1-го Травня 
32, Надвірнянського району, Івано-Франківської області.

Йому пропонується надати всі наявні докази по зазначеній справі.
Явка в судове засідання відповідача є обов’язковою.
Про причини неявки відповідач зобов’язаний повідомити суд.
У разі неявки відповідача в судове засідання без поважної причини, розгляд 

справи буде проведено в його відсутність.
Розгляд справи буде проводитись за адресою: м. Надвірна, вул. Г. Мазепи, 35, 

Івано-Франківської області.
Суддя Міськевич О. Я.

Обвинувачена Колесникова Ганна Геннадіївна, 08.01.1988 року народження, останнє 
відоме місце проживання: Донецька область, м. Торез (нині м. Чистякове), вул. Ризь-
ка, 16, кв. 25, викликається до Приазовського районного суду Запорізької області (за 
адресою: Запорізька область, Приазовський район, смт Приазовське, вул. Пушкіна, 5, 
тел. (06133) 23813), для участі в підготовчому судовому засіданні на 10 годину 00 хви-
лин 20 липня 2017 року, у кримінальному провадженні № 22014050000000451 щодо об-
винувачення Колесникової Г. Г. у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Справа розглядатиметься у складі колегії суддів:  
головуючого судді Пантилус О. П., суддів Васильцової Г. А., Діденко Є. В. Участь обвину-
ваченого в судовому засіданні є обов’язковою. Наслідками неприбуття обвинуваченого 
за викликом без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, згідно 
ст. ст. 139, 323 КПК України, є накладення грошового стягнення, примусовий привід, а 
також здійснення спеціального судового провадження у відсутності обвинуваченого. З 
моменту опублікування повістки про виклик у газеті «Урядовий кур’єр» обвинувачений 
вважається належним чином ознайомлений з її змістом.

Ухвалою Куйбишевського районного суду Запорізької області від 21.03.2017 року у 
справі № 319/7/17 постановлено здійснювати спеціальне судове провадження у кримі-
нальному провадженні за обвинуваченням Порохні В. М у скоєнні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суддя Куйбишевського районного суду Запорізької області Валігурський Г. Ю. ви-
кликає Порохню Володимира Павловича, який народився 13.11.1978 року у м. Сніжне 
Донецької області, зареєстрований за адресою: вул. Чапека, 12, кв. 25, м. Сніжне, До-
нецької області, проживаючого за адресою: вул. Брюсова, 17, кв. 11, м. Сніжне, Доне-
цької області, до Куйбишевського районного суду Запорізької області, який розташо-
ваний за адресою: 71001, Запорізька область, смт Більмак, вул. Центральна, 26а (тел. 
(06147) 21358) як обвинуваченого (за обвинуваченням в скоєнні злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України) для участі у судовому засіданні кримінального проваджен-
ня внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016050000000206 від 
29.09.2016 року, що відбудеться о 14.30 год. 06 липня 2017 року в залі засідань Куйби-
шевського районного суду Запорізької області.
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Майстер-клас від 
жашківського гармоніста

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

ВИЗНАННЯ. Викладач Жашківської музичної школи, що на Чер-
кащині, Іван Сухий узяв участь у чемпіонаті світу з гри на гармоні-
ці, який відбувся  в австрійському місті Аусервільгратен. Серед  205 
учасників  чемпіонату Іван Сухий один представляв Україну. І не-
безуспішно: потрапив до першої сімки  найкращих гармоністів сві-
ту. Разом з відповідною медаллю, грамотою та іменним значком він 
привіз  з Австрії чимало приємних вражень, зокрема й від проведе-
ного в межах фестивалю майстер-класу на діатонічній гармоніці для 
членів журі та експертів Віденської консерваторії, зустрічей з давні-
ми друзями та нових  знайомств. Іван Іванович   висловив глибоку 
вдячність  спонсорам, передусім  директорові ТОВ ВКФ «Кремінь» 
Станіславу  Луценкові  за допомогу в придбанні  діатонічної гармо-
ніки, якій на сьогодні немає рівних  в Україні.

Викладач музичної школи,  керівник Жашківського музею гар-
моніки заслужений працівник культури України  Іван  Сухий — не-
одноразовий лауреат всеукраїнських і міжнародних мистецьких 
конкурсів. 

Сімейний клуб  
для учасників АТО

Євген ЛОГАНОВ,  
«Урядовий кур’єр»

ЗАХИСНИКАМ ВІТЧИЗНИ. На Запоріжжі міський центр соціаль-
них служб для сім’ї, дітей та молоді презентував проект «Сімейний 
клуб для демобілізованих учасників АТО й їхніх сімей», де військові 
зможуть не лише отримати кваліфіковану соціальну допомогу, а й 
корисно організувати свій відпочинок, отримати послуги юристів та 
психологів. Серед напрямків, які планують розвивати, майстер-кла-
си, що зацікавлять матерів,  дружин та сестер учасників АТО і спри-
ятимуть  налагодженню  спілкування в сім’ях. Будуть  також усіля-
кі тематичні заходи, консультації психологів, арт-терапевтичні занят-
тя для дітей, ігри й конкурси, а також групи емоційного реагування, 
заняття на спортобладнанні, сімейний кінозал, активний відпочинок 
на природі. Перелік послуг розширюватиметься  залежно від запи-
тів учасників клубу. Фахівці центру соціальних служб впевнені, ці за-
ходи допоможуть демобілізованим воїнам АТО швидше адаптувати-
ся до мирного життя, налагодити відносини в сім’ї.

ПОГОДА НА ЗАВТРА
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Закарпатська +14  +19 +25  +30 Одеська +15  +20 +28  +33
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Укргiдрометцентр

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

ПРАВИЛЬНИЙ ВІДПОЧИ-
НОК. Усього в літньому оздо-
ровленні дітей задіяно 744 
установи регіону. З них понад 
700 — це пришкільні табори, 
28 — стаціонарні, а також та-
бори праці та відпочинку. По-
над 7 тисяч дітей соціально 
незахищених категорій за ко-
шти обласного бюджету змо-
жуть оздоровитися в таборах 
за межами Харківської області. 

«Цьогоріч з обласного бю-
джету було передбачено без-
прецедентну суму на оздоров-
лення дітей пільгових катего-
рій — понад 40 мільйонів гри-
вень, — розповіла заступник 
начальника управління у спра-

вах молоді та спорту Харків-
ської облдержадміністрації Ла-
риса Козлова. — А торік Хар-
ківська область була лідером з 
оздоровлення дітей серед регі-
онів України. Ми взяли на се-
бе зобов’язання і в цьому ро-
ці зберегти лідерські позиції та 
якісно оздоровити наших дітей, 
створивши для них максималь-
но безпечні умови», — наголо-
сила вона.

За офіційними даними,  у 
пришкільних таборах, які пра-
цювали до 16 червня, відпочи-
ли понад 73,5 тисячі дітей. При-
шкільні табори в Чугуєві опі-
куватимуться дітьми до кінця 
червня, а також у серпні. Час-
тина школярів відпочине в на-
метових таборах у Лозовій і в 
Херсонській області. 

Одними з перших відкрили-
ся пришкільні табори у Хар-
ківській гімназії №55 та спеці-
алізованій школі №17, де та-
бір мовний. Там заняття з ан-
глійської й іспанської мов про-
ходили  просто неба. Однією 
з тем дня було здорове хар-
чування. П’ятикласники на-
малювали плакати з улюбле-
ними корисними продуктами, 
розповіли про їхні властивос-
ті й проспівали пісню англій-
ською. У шкільному кабінеті 
для них провели кулінарний 
майстер-клас.

 «Ми малюємо, співаємо, 
презентуємо проекти англій-
ською, переглядаємо мульт-
фільми. Ігрова форма допо-
магає дітям краще засвоїти і 
закріпити матеріал», — роз-

повіла вчитель Оксана Кова-
ленко-Будянська.

Директор Ірина Касеко за-
значила, що в школі працю-
ють троє вчителів року — 
двоє викладають англійську, 
один — іспанську. До школи  
приїжджали волонтери, які 
спілкувалися з дітьми англій-
ською і допомагали опанову-
вати її.

«Ми виграли в національ-
ному проекті GoCamp. Примі-
ром, волонтер з Канади про-
вів у нас за цією програмою 
три тижні. Діти охоче з ним 
спілкувалися. Багато наших 
учнів добре володіють мовою, 
подорожують за кордоном, це 
допоможе їм у майбутньому», 
— зазначила директор уста-
нови.

Марія ЛАГІДНА  
для «Урядового  кур’єра»

МІСЦЕВИЙ ДОСВІД. До-
ступно пояснити, що таке де-
централізація, можна, послав-
шись на найпростіші ариф-
метичні правила: віднімати 
— це в когось щось забира-
ти, а ділити  — кожному від-
давати його частку. За слова-
ми голови Хмельницької об-
ласної ради Михайла Загоро-
дного, торік об’єднані терито-
ріальні громади подільського 
краю змогли залучити з дер-
жавного бюджету значний фі-
нансовий ресурс на розбудо-
ву власної інфраструктури.  
Окрім цього, Державний фонд 
регіонального розвитку профі-
нансував спорудження чи ре-
конструкцію на їхній території 

37 об’єктів соціально-культур-
ного спрямування та ЖКГ за-
гальною вартістю 113, 8 міль-
йона гривень. 

Погодьтеся, це великі ко-
шти, якими держава, започат-
кувавши процес децентралі-
зації, поділилася з територія-
ми. Про це вітчизняним медій-
никам, учасникам прес-туру, 
організованого програмою Ра-
ди Європи «Децентралізація і 
територіальна консолідація в 
Україні», розповіли очільники 
органів місцевого самовряду-
вання Хмельниччини.

Певна річ, важливо, що  ра-
зом із грішми нові ОТГ отри-
мали (точніше, повернули со-
бі) довгоочікуване право са-
мостійно розв’язувати свої 
проблеми, як це було тут  ще 
в сиву давнину.

Адже кілька населених 
пунктів  на хмельницькому 
Поділлі (зокрема Ізяслав, По-
лонне, Тихомель) поставали 
майже водночас із Києвом. 
А в середні віки магдебурзь-
ке право мали Кам’янець, Ле-
тичів, Меджибіж, Ярмолинці. 
Процвітало тут муніципальне 
самоврядування і за часів ле-
гендарної Болохівської землі.

Так-от, до честі нинішніх 
подолян, вони не розучилися 
раціонально, з користю для 
громадян витрачати суспіль-
ні кошти: 95% торішньої дер-
жавної субвенції вже освоє-
но. Як переконалися учасни-
ки  прес-туру, приміром, у Гу-
менецькій ОТГ пріоритетом 
обрали освіту. Тому вихован-
ці тамтешньої гімназії залюб-
ки привіталися з  журналіста-

ми відразу трьома мовами — 
державною, англійською та 
німецькою.

У Дунаєвецькій міській ОТГ 
гостям показали нову лінію 
для сортування сміття і поді-
лилися планами  запровади-
ти виробництво сонячних ба-
тарей. А в  старовинному се-
лищі Сатанів Городоцького 
району, що уславилося баль-
неологічним курортом «Збру-
чанський», місцева громада 
успішно  залучає інвестиції 
в перспективну туристично-
оздоровчу галузь.

Зрозуміло, за два дні 
прес-туру  представники ЗМІ  
фізично не змогли відвідати 
всі 26 ОТГ області, яка є  од-
нією з лідерів у країні щодо  
децентралізації та реформи 
місцевого самоврядування.

фОТОфАкТ

Харківські діти винесуть  
з літа здоров’я і враження

Поділля згадало смак господарювання

МАРАФОН БЕЗ МЕТУШНІ. У неділю в Києві пройшла найбільша в Україні йога-
сесія, присвячена Міжнародному дню йоги та 25-річчю встановлення дипломатич-
них відносин між Україною та Індією.

На  столичному Хрещатику встановили національний рекорд: одночасно в трену-
ванні з йоги взяли участь понад півтори тисячі людей з усієї України — від заходу 
до прифронтових Краматорська та Маріуполя. 

«Марафон без метушні» об’єднав людей різного віку: від дошкільнят до пенсіо-
нерів. Свої каремати на головній вулиці країни розстелили люди, для яких йога — 
це спосіб життя. Розважали присутніх індійськими танцями.

Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Індія в Україні Манодж Кумар 
Бхарті зазначив, що до цієї події готувалися чотири місяці.  Сподівалися побити 
не лише український, а й європейський рекорд. Та,  оскільки в Європі одночасно 
практикували понад дві тисячі людей,  континентальний рекорд поки що встояв.  
А після тренування присутні помолилися за мир в Україні.
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