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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ
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ЦИФРА ДНЯ

Інновації
підтримають ВВП

МЕТА. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман ініціює активізацію
формування законодавчої бази розвитку інновацій, до якої увійдуть
проекти законів про регулювання діяльності технопарків, науково-
технологічних парків, розвиток інноваційної діяльності, а також ство-
рення спеціального Фонду інновацій. Ідеться про спрощення
процедур заснування й ліквідації стартапів, механізми їх державної
підтримки, створення інноваційної інфраструктури — передусім біз-
нес-інноваційних центрів. Такі вже працюють у «Львівській політехні-
ці», Чернігівському політехнічному, Донецькому й Черкаському
національних університетах. 

«Понад 70% приросту ВВП в розвинених державах визначають ін-
новаційні досягнення, використання патентів та ноу-хау в найсучас-
ніших технологіях, тоді як в України цей показник менш ніж 1%, —
цитує Володимира Гройсмана департамент інформації та комунікацій
з громадськістю Секретаріату КМУ. — Саме тому ми  створюємо Ра-
ду інновацій як тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету
Міністрів і активізуємо роботу з формування законодавчих ініціатив». 

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«США повністю

підтримали
пропозицію України

розмістити на
окупованій території

сходу миротворців 
з мандатом
Організації

Об’єднаних Націй».
Президент про безпрецедентний рівень співпраці 
й порозуміння між обома країнами
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У суспільстві великий
запит на реформи 

ПЛАНИ. Наскільки збігаються оцінки перспектив розвитку
підприємництва в Україні у великого та малого бізнесу

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 2018 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 28 грн . . . . . . . . . . . . 50 грн
на 3 місяці . . . . . . . . . 84 грн . . . . . . . . . . 150 грн
на півроку . . . . . 168 грн . . . . . . . . . . 300 грн
на рік . . . . . . . . . . . 336 грн . . . . . . . . . . 600 грн

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

15 вересня 
стартувала 
передплата 
на 2018 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку

Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайтах: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua

11%
становитиме, за урядовими прогнозами,

зростання ВВП впродовж 
наступних трьох років
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ПРИКЛАД ДЛЯ ВСІХ

Британська корона ініціювала
олімпіаду для незламних духом, 
а лондонська влада знайшла для неї
оригінальні джерела фінансування.
Нам є чого повчитися2

АКТУАЛЬНО

Уряд представив Верховній Раді
проект державного бюджету 
на 2018 рік. Парламентарії мають
достатньо часу на розгляд 
і коригування документа  

3
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оголошення

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

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відповідача в 
судове засідання Кузнецова Андрія Вікторовича в справі № 433/990/17-
2/433/588/17 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Українська факторингова компанія» до Кузнецова Андрія Вікторови-
ча про стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 26 вересня 2017 року о 10 годині 00 хвилин за 
адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Певна О.С.

Інформація для абонентів 
ПрАТ «Фарлеп-Інвест» 

(код ЄДРПОУ - 19199961)
Повідомляємо, що з 1 жовтня 2017 року змінюються окремі тари-

фи на послуги Інтернет та Телефонія для Існуючих абонентів - юри-
дичних осіб.

Детальна інформація - за телефоном (044) 507 00 00 або 177 (з 
телефонних ліній Vega).

Каховський міськрайонний суд Херсонської області у зв’язку з розглядом 
цивільної справи за позовом Залевської Олени Олександрівни до турготель 
«Нова Каховка» філія приватного акціонерного товариства «Херсонтурист» 
про поновлення на роботі, стягнення середньою заробітку за час вимушено-
го прогулу та моральної шкоди, викликає як відповідача турготель «Нова Ка-
ховка» філія приватного акціонерного товариства «Херсонтурист». Судове 
засідання відбудеться 28 вересня 2017 року о 10.45 год.

Адреса суду: м. Каховка, Херсонської області, вул. Мелітопольська, 172, 
каб. № 27. В разі неявки у судове засідання відповідача слухання справи від-
будеться за його відсутності.

Суддя Г.В. Подіновська

Старобільський районний суд Луганської області викликає: Вівденка Рома-
на Миколайовича, який зареєстрований за адресою: вул. Ілліча, 15/9, м. Антра-
цит Луганської області як відповідача у судове засідання по цивільній справі  
№ 431/2854/17 за позовом Вівденко Тетяни Юріївни до Вівденка Романа Микола-
йовича про надання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон неповнолітньої дити-
ни, яке відбудеться 25 вересня 2017 року о 14 годині 30 хв. в приміщенні суду за 
адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38а.

У разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме справу без вашої 
участі на підставі ст. 169 ЦПК України, при цьому за результатами розгляду спра-
ви по суті буде винесено заочне рішення.

Суддя О.О. Пелих

Чернігівський районний суд Запорізької області повторно викликає в 
судове засідання, яке відбудеться 28 вересня 2017 року о 15.00 годині в 
приміщенні Чернігівського районного суду Запорізької області за адре-
сою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул. Соборна, буд. 391, Голу-
бева Романа Володимировича, зареєстрованого за адресою: Донецька 
область, м. Хрестівка (Кіровське), 18 квартал, буд. 15, кв. 60 як відпо-
відача по цивільній справі № 329/213/17 за позовом Саєнко Світлани 
Миколаївни до Голубева Романа Володимировича про стягнення боргу.

Суддя В.В. Ломейко

Личаківський районний суд м. Львова викликає Асадулаєву Джамі-
лію Аліївну (останнє відоме місце проживання: м. Львів, вул. Тарнав-
ського, 10/5) як відповідачку у судове засідання по цивільній справі  
№ 2/463/1632/2017 (463/3890/17) за позовом Майорова Ігоря Йосифо-
вича до Асадулаєвої Джамілії Аліївни про розірвання шлюбу, що відбу-
деться 29 вересня 2017 р. о 14 год. 20 хв. у приміщенні суду за адре-
сою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань № 10.

В разі неявки відповідачки у вказане судове засідання, суд розгляда-
тиме справу без її участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Гирич С.В.

 Верхньорогачицький районний суд Херсонської обл. (адреса суду: 74400, 
Херсонська обл., смт Верхній Рогачик, вул. Леніна, 60) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судове засідання, 
яке відбудеться  27.09.2017 о 14:00 до Дубінін Ярослав Павлович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 74410, Херсонська обл., Верхньорогачицький р-н, с. Ушкал-
ка, вул. Гагаріна, буд. 7) справа № 651/379/17, суддя Загрунний В. Г.

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

 Першотравенський міський суд Дніпропетровської обл. (адреса суду: 52037, 
Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Леніна, 16) викликає відповідача 
за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судове засідання, 
яке відбудеться   28.09.2017 об 11:30 до Іванова Жанна Олексіївна (останнє відо-
ме місце реєстрації: 52800, Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Пуш-
кіна, буд. 7) справа № 186/931/17, суддя Демиденко 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.

Корюківський районний суд Чернігівської обл. (адреса суду: 15300, Чернігів-
ська обл., м.Корюківка, вул. Шевченка, 66) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться 
28.09.2017 о 08:30 до Мелашич Олег Васильович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 15321, Чернігівська обл., Корюківський р-н, с. Рибинськ, вул. Садова, буд. 12) 
справа № 736/1059/17, суддя Чурупченко М. І.

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.

Каховський міськрайонний суд Херсонської обл. (адреса суду: 74800, Херсон-
ська обл., м. Каховка, вул. Мелітопольська, 172) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться  28.09.2017 о 13:30 до Квасов Юрій Миколайович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 74843, Херсонська обл., Каховський р-н, с. Семенівка, вул. Карла Маркса 
буд. 17) справа № 658/2025/17, суддя Подіновська Г. В.

  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.

 Краснолиманський міський суд Донецької обл. (адреса суду: 84406, Донецька 
обл., м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 13) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться  
28.09.2017 о 08:45 до Юрченко Галина Миколаївна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 84442, Донецька обл., Лиманський р-н, смт  Зарічне (Кіровськ), вул. Артема, 
буд. 20) справа № 236/2440/17, суддя Шаньшина М. В.

  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.

 Сватівський районний суд Луганської обл. (адреса суду: 92600, Луганська 
обл., м. Сватове, пл. 50 років Перемоги, 34) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться  28.09.2017 о 14:30 до Шакун Сергій Вікторович (останнє відоме 
місце реєстрації: 91016, Луганська обл., м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, буд. 7, 
кв. 95) справа № 426/7773/17, суддя Половинка В. О.

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

Юр’ївський районний суд Дніпропетровської обл. (адреса суду: 51300, Дніпро-
петровська обл., смт  Юр’ївка, вул. Леніна, 89) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться  28.09.2017 о 10:00 до Недевиченко Володимир Васильович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 51300, Дніпропетровська обл., смт Юр’ївка, вул. Хохуа, буд. 2) 
справа № 198/490/17, суддя Маренич С. О.

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.

 Комсомольський міський суд Полтавської обл. (адреса суду: 39800, Пол-
тавська обл., м. Комсомольськ, вул. Гірняків, 17) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судове засідання, 
яке відбудеться  27.09.2017 о 09:00 до Бондар Аліна Володимирівна (останнє 
відоме місце реєстрації: 39800, Полтавська обл., м. Горішні Плавні, вул До-
бровольського, буд. 20, кв. 7) справа № 534/848/17, суддя Крикливий В. В.

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

 Біловодський районний суд Луганської обл. (адреса суду: 92800, Луганська 
обл., смт Біловодськ, вул.Комсомольська, 30) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться  27.09.2017 о 09:00 до Перекопський Олександр Юрiйович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 93400, Луганська обл., м.Сєверодонецьк, пр.Радянський, 
буд.74-а, кв.156) справа № 408/6498/16, суддя Баронін Д. Б.

 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.

 Семенівський районний суд Полтавської обл. (адреса суду: 38200, Полтавська 
обл., смт  Семенівка, вул. Шевченка, 31) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

  28.09.2017 о 08:50 до Гирявий Віталій Володимирович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 38200, Полтавська обл., смт  Семенівка, вул. Леніна, буд. 57, кв. 1) 
справа № 547/836/17, суддя ХАРЧЕНКО В. Ф.

  28.09.2017 о 13:00 до Набієв Андрій Набійович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 38200, Полтавська обл., смт Семенівка, вул. Атаманівського, буд. 8) справа  
№ 547/833/17, суддя ХАРЧЕНКО В. Ф.

  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.

Козелецький районний суд Чернігівської області викликає як відпові-
дачку Воробйову Олену Анатоліївну, місцями проживання якої є: м. Ки-
їв, вул. Грекова, 18, гуртожиток та с. Романьки, вул. Чапаєва, 2, Козе-
лецького району Чернігівської області, в судове засідання на 09.30 го-
дину 28 вересня 2017 року (17000, смт Козелець, вул. Свято-Преобра-
женська, 7 Чернігівської області) у цивільній справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Чернігівобленерго» в особі Козелець-
кого району електричних мереж до Воробйової Олени Анатоліївни про 
відшкодування збитків.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідачка вважається 
повідомленою про день, час і місце розгляду справи. В разі неявки від-
повідачки в судове засідання справа може бути розглянута за її відсут-
ності.

Суддя Соловей В.В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. 
Костянтинівка, Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» 
в особі філії Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Солов-
йової Л.А. про стягнення заборгованості за кредитним договором. Від-
повідач у цивільній справі № 233/3315/17 Соловйова Лариса Анатоліїв-
на, 25.04.1971 р.н. зареєстрована у м. Макіївка Донецької області, сел. 
Свердлова, вул. Токарева, 28/42 викликається у судове засідання на 
08.30 год. 27 вересня 2017 р. Розгляд зазначеної цивільної справи від-
будеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Доне-
цької області (корп. № 2, каб № 16).

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та 
докази. У випадку неприбуття відповідач повинний повідомити суд про 
причини неявки, інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя Т.О. Мартишева

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр. 
Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу за позо-
вом ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі фі-
лії Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Без-
углої Л.В., Безуглого Р.А. про стягнення заборгованос-
ті за кредитним договором. Відповідачі у цивільній спра-
ві № 233/3314/17 Безугла Лариса Валентинівна, 17 жов-
тня 1976 р.н. та Безуглий Руслан Анатолійович, 12 жов-
тня 1976 р.н. зареєстровані у м. Макіївка Донецької об-
ласті по вул. Трояновського, 60/18 викликаються у судо-
ве засідання на 08.15 год. 27 вересня 2017 р. Розгляд за-
значеної цивільної справи відбудеться в приміщенні Кос-
тянтинівського міськрайонного суду Донецької області 
(корп. № 2, каб. № 16).

Відповідачам пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дач повинний повідомити суд про причини неявки, інак-
ше справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя Т.О. Мартишева

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85110, м. Костянтинівка Донецької облас-
ті, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну спра-
ву за позовом ПАТ «Державний ощадний банк Укра-
їни» в особі філії Донецьке обласне управління AT 
«Ощадбанк» до Рарог (Перкун) Л.С. про стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором. Відпо-
відач у цивільній справі № 233/3368/17 Рарог (Пер-
кун) Лілія Сергіївна, 17 липня 1983 р.н., зареєстро-
вана у м. Макіївка Донецької області по вул. Пугачо-
ва, буд. 1, кв. 35, викликається у судове засідання 
на 08.30 год. 28 вересня 2017 р. Розгляд зазначеної 
цивільної справи відбудеться в приміщенні Костян-
тинівського міськрайонного суду Донецької області 
(корп. № 2, каб. № 16).

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідач повинний повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя Т.О. Мартишева

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр. 
Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу за по-
зовом ПАТ «Державний ощадний банк України» в осо-
бі філії Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до 
Садовської Р.Г., Садовського І.П. про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором. Відповідачі у цивіль-
ній справі № 233/3317/17 Садовська Ріта Григорівна, 01 
травня 1964 р.н. та Садовський Ігор Павлович, 14 травня 
1961 р.н., зареєстровані у м. Макіївка Донецької області 
по вул. Ярошенко, буд. 19/54, кв. 1 викликаються у судо-
ве засідання на 08.15 год. 28 вересня 2017 р. Розгляд за-
значеної цивільної справи відбудеться в приміщенні Кос-
тянтинівського міськрайонного суду Донецької області 
(корп. №2, каб. № 16).

Відповідачам пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповіда-
чі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя Т.О. Мартишева

Артемівський міськрайонний суду Донецької області 
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу за позовом Середи Марії Воло-
димирівни до Яковенко Лідії Никифорівни, треті осо-
би: Басова Світлана Іванівна, Кравцова Наталія Іванівна, 
Олійник Тетяна Іванівна, про визнання договору купівлі-
продажу житлового будинку дійсним та визнання права 
власності в порядку спадкування за законом.

Відповідач по справі Яковенко Лідія Никифорівна 
(місце проживання: м. Перевальськ Луганської обл., вул. 
Перова № 3, квартира № 27) викликається на 27 вересня 
2017 року на 10 годину 00 хвилин до суду, кабінет № 315, 
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Радченко Л.А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бахмут, Донецької об-
ласті, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу № 2/219/4039/2017 за позовною за-
явою Барановської Світлани Анатоліївни до Барановського Олексія Всеволодови-
ча про розірвання шлюбу.

Відповідач у справі Барановський Олексій Всеволодович, останнє міс-
це реєстрації: м. Горлівка, Микитовський р-н, вул. Сергєєва, 2, викликається на 
02.10.2017 року на 08.45 годину до суду, каб. № 309 для участі у розгляді справи 
по суті. Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та дока-
зи. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглядатися у його відсутність.

Суддя Хомченко Л.І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бахмут, Донецької об-
ласті, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу № 2/219/3445/2017 за позовом Не-
хорошевої Ганни Олександрівни до Нехорошева Олексія Миколайовича про розі-
рвання шлюбу.

Відповідач у справі Нехорошев Олексій Миколайович, останнє місце реєстрації: 
Донецька область, м. Єнакієве, просп. 50 років Жовтня, буд. 35, кв. 11 виклика-
ється на 03.10.2017 року на 08.30 годину до суду, каб. № 309 для участі у розгля-
ді справи по суті. Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову 
та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа буде розглядатися у його відсутність.

Суддя Хомченко Л.І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, Доне-
цька область, вул. Миру, 5) розглядає кримінальне провадження відносно Юхи-
мук Руслана Степановича у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, пе-
редбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 375, ч. 3 ст. 358 та ч. 1 ст. 263 КК України. Обвину-
вачений у кримінальному провадженні Юхимук Руслан Степанович (зареєстрова-
ний за адресою: Луганська область, Кремінський район, м. Кремінна, вул. Тітова, 
7/1) викликається на 03 жовтня 2017 року о 09.00 годині до суду, каб. № 312, для 
участі у розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття обвинувачений повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя Н.М. Погрібна

Артемівський міськрайонний суд Донецької області  
(м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу № 2/219/3607/2017 за позовною заявою Са-
фонової Марії Юріївни до Гречкіна Святослава Андрійовича, 
третя особа: Орган опіки та піклування Виконавчого коміте-
ту Бахмутської міської ради, про позбавлення батьківських 
прав. Відповідач у справі Гречкін Святослав Андрійович, 
останнє місце реєстрації: 86420, м. Єнакієве, вул. Нахімова, 
43, кв. 12, викликається на 04.10.2017 року на 11.00 годи-
ну до суду, каб. № 309 для участі у розгляді справи по суті. 

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

Суддя Хомченко Л.І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області  
(м. Бахмут, Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу № 2/219/3638/2017 за позовною заявою Логві-
нова Валентина Олександровича до Логвінової Ольги Олек-
сандрівни про розірвання шлюбу.

Відповідач у справі:
Логвінова Ольга Олександрівна, останнє місце реєстра-

ції: м. Єнакієве, вул. Тухачевського, буд. 64а, викликається 
на 02.10.2017 року на 13.15 годину до суду, каб. № 309 для 
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хомченко Л.І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області  
(м. Бахмут, Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу № 2-в/219/2017 за заявою ПАТ «Банк Фаміль-
ний» про відновлення втраченого судового провадження по 
цивільній справі № 2-3210/2011 Єнакіївського міського суду 
Донецької області.

Відповідач у справі Гречишкіна Тамара Анатоліївна, остан-
нє місце реєстрації: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Ту-
рутіна, 221, викликається на 03.10.2017 року на 11.35 годи-
ну до суду, каб. № 309 для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хомченко Л.І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області  
(м. Бахмут, Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу № 2/219/3479/2017 за позовною заявою Зрє-
лової Юлії Петрівни до Зрєлова Олександра Володимирови-
ча про розірвання шлюбу.

Відповідач у справі Зрєлов Олександр Володимирович, 
останнє місце реєстрації: Луганська область, м. Стаханов, 
вул. Войково, буд. 4, кв. 126 викликається на 03.10.2017 ро-
ку на 16.55 годину до суду, каб. № 309 для участі у розгля-
ді справи по суті.

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

Суддя Хомченко Л.І.
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оголошення

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

Оголошення про проведення аукціону №227Д з продажу енергоресурсів на базі ПрАТ «УМВБ»
28.09.2017р. о 15-00 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» 
відбудеться аукціон №227Д з продажу енергоресурсів, які підлягають реалізації згідно постанови КМУ №570 

від 16.10.14р. 
Обсяги нафти сирої та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

Поз. Продавець Видобуток 

Обсяг, що 
міститься 
в одному 
лоті, тонн

К-сть 
лотів, 
оди-
ниць

Стартова 
ціна за 1 

тонну, грн.     
(без ПДВ)

Стартова 
ціна за 1 

тонну, грн. 
(з ПДВ)

Cтартова вар-
тість одного 

лота, грн.     
(з ПДВ)

Загаль-
ний обсяг, 

тонн

Загальна  
вартість, грн. 

(з ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ «Укр- 

нафта»
НГВУ «Борис-
лавнафтогаз» 1 510 1 11 023,83 13 228,60 19 975 186,00 1 510,00 19 975 186,00

по трубопроводам:філії МН 
«Дружба» ПАТ  «Укртранс-
нафта» знах. ТП ДППН НЗП 

«Кінцевий», НЗП  
«Уличне»-1 НГВУ 

 «Бориславнафтогаз» (Ре-
сурс жовтня 2017 р.)

2 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Доли-
нанафтогаз» 1 000 1 11 023,83 13 228,60 13 228 600,00 1 000,00 13 228 600,00

по трубопроводам:філії МН 
«Дружба» ПАТ «Укртранс-

нафта» знах. ТП ЦППН НГВУ  
«Долинанафтогаз» (Ресурс 

жовтня 2017 р.)

3 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Надвір-
нанафтогаз» 3 000 1 11 023,83 13 228,60 39 685 800,00 3 000,00 39 685 800,00

по трубопроводам:ПАТ «Укр-
нафта» на ПАТ  «Нафтохімік 
Прикарпаття» знах. ТП ДППН 
«Пасічна» НГВУ «Надвірна-
нафтогаз» (Ресурс жовтня 

2017 р.)

4 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Надвір-
нанафтогаз» 3 000 1 11 023,83 13 228,60 39 685 800,00 3 000,00 39 685 800,00

по трубопроводам:ПАТ «Укр-
нафта» на ПАТ  «Нафтохімік 
Прикарпаття» знах. ТП ДППН  
«Пасічна» НГВУ «Надвірна-
нафтогаз» (Ресурс жовтня 

2017 р.)

5 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Борис-
лавнафтогаз» 3 000 1 11 023,83 13 228,60 39 685 800,00 3 000,00 39 685 800,00

по трубопроводам:філії МН 
«Дружба» ПАТ  «Укртранс-
нафта» знаходиться на ПАТ 
«Укртатнафта» (Ресурс лип-

ня 2017 р.) *

6 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Борис-
лавнафтогаз» 3 000 1 11 023,83 13 228,60 39 685 800,00 3 000,00 39 685 800,00

по трубопроводам:філії МН 
«Дружба» ПАТ «Укртранс-

нафта» знаходиться на ПАТ 
«Укртатнафта» (Ресурс лип-

ня 2017 р.) *

7 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Борис-
лавнафтогаз» 3 000 1 11 023,83 13 228,60 39 685 800,00 3 000,00 39 685 800,00

по трубопроводам:філії МН 
«Дружба» ПАТ «Укртранс-

нафта» знаходиться на ПАТ 
«Укртатнафта» (Ресурс лип-

ня 2017 р.) *

8 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Борис-
лавнафтогаз» 3 083,900 1 11 023,83 13 228,60 40 795 679,54 3 083,900 40 795 679,54

по трубопроводам:філії МН 
«Дружба» ПАТ «Укртранс-

нафта» знаходиться на ПАТ 
«Укртатнафта» (Ресурс лип-

ня 2017 р.) *

9 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Доли-
нанафтогаз» 3 000 1 11 023,83 13 228,60 39 685 800,00 3 000,00 39 685 800,00

по трубопроводам:філії МН 
«Дружба» ПАТ «Укртранс-

нафта» знаходиться на ПАТ 
«Укртатнафта» (Ресурс лип-

ня 2017 р.) *

10 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Доли-
нанафтогаз» 3 000 1 11 023,83 13 228,60 39 685 800,00 3 000,00 39 685 800,00

по трубопроводам:філії МН 
«Дружба» ПАТ «Укртранс-

нафта» знаходиться на ПАТ 
«Укртатнафта» (Ресурс лип-

ня 2017 р.) *

11 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Доли-
нанафтогаз» 3 000 1 11 023,83 13 228,60 39 685 800,00 3 000,00 39 685 800,00

по трубопроводам:філії МН 
«Дружба» ПАТ «Укртранс-

нафта» знаходиться на ПАТ 
«Укртатнафта» (Ресурс лип-

ня 2017 р.) *

12 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Доли-
нанафтогаз» 3 000 1 11 023,83 13 228,60 39 685 800,00 3 000,00 39 685 800,00

по трубопроводам:філії МН 
«Дружба» ПАТ 

 «Укртранснафта» знахо-
диться на ПАТ «Укртатнаф-
та» (Ресурс липня 2017 р.) *

13 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Доли-
нанафтогаз» 3 000 1 11 023,83 13 228,60 39 685 800,00 3 000,00 39 685 800,00

по трубопроводам:філії МН 
«Дружба» ПАТ 

 «Укртранснафта» знахо-
диться на ПАТ «Укртатнаф-
та» (Ресурс липня 2017 р.) *

14 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Доли-
нанафтогаз» 3 000 1 11 023,83 13 228,60 39 685 800,00 3 000,00 39 685 800,00

по трубопроводам:філії МН 
«Дружба» ПАТ «Укртранс-

нафта» знаходиться на ПАТ 
«Укртатнафта» (Ресурс лип-

ня 2017 р.) *

15 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Доли-
нанафтогаз» 2 469,900 1 11 023,83 13 228,60 32 673 319,14 2 469,900 32 673 319,14

по трубопроводам:філії МН 
«Дружба» ПАТ «Укртранс-

нафта» знаходиться на ПАТ 
«Укртатнафта» (Ресурс лип-

ня 2017 р.) *

16 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Надвір-
нанафтогаз» 3 000 1 11 023,83 13 228,60 39 685 800,00 3 000,00 39 685 800,00

по трубопроводам:ПАТ «Укр-
нафта» на ПАТ «Нафтохімік 

Прикарпаття» знаходиться на 
ПАТ «Укртатнафта» (Ресурс 

липня 2017 р.) *

17 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Надвір-
нанафтогаз» 2 550 1 11 023,83 13 228,60 33 732 930,00 2 550,00 33 732 930,00

по трубопроводам:ПАТ «Укр-
нафта» на ПАТ «Нафтохімік 

Прикарпаття» знаходиться на 
ПАТ «Укртатнафта» (Ресурс 

липня 2017 р.) *

18 ПАТ «Укр-
нафта»

СП «УкрКАР-
ПАТОЙЛ ЛТД» 
НГВУ «Надвір-
нанафтогаз»

2 000 1 11 023,83 13 228,60 26 457 200,00 2 000,00 26 457 200,00

по трубопроводам:ПАТ «Укр-
нафта» на ПАТ «Нафтохімік 
Прикарпаття» знах. ТП ДППН  

«Пасічна» НГВУ «Надвір-
нанафтогаз» (Ресурс жов-

тня 2017р.)

19 ПАТ «Укр-
нафта»

СП «УкрКАР-
ПАТОЙЛ ЛТД» 
НГВУ «Надвір-
нанафтогаз»

2 400 1 11 023,83 13 228,60 31 748 640,00 2 400,00 31 748 640,00

по трубопроводам: ПАТ «Ук-
рнафта» на ПАТ «Нафтохімік 
Прикарпаття» знах. ТП ДППН 

«Пасічна» НГВУ «Надвір-
нанафтогаз» (Ресурс жов-

тня 2017р.)

20 ПАТ «Укр-
нафта»

СП «Борис-
лавська на-

фтова компа-
нія» НГВУ «Бо-

риславнаф-
тогаз»

1 000 1 11 023,83 13 228,60 13 228 600,00 1 000,00 13 228 600,00

по трубопроводам: філії МН 
«Дружба» ПАТ 

 «Укртранснафта» знахо-
диться  на ПАТ НПК «Га-
личина» (Ресурс вересня 

2017р.) *

21 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Полта-
ванафтогаз» 
Спільна дяль-
ність № 5/56

900 1 11 023,83 13 228,60 11 905 740,00 900,00 11 905 740,00

по трубопроводам:філії 
«ПМН» ПАТ 

 «Укртранснафта» знах.ТП 
ЦППН і Г НГВУ «Полтаванаф-
тогаз» (Ресурс серпня-верес-

ня 2017р.)

22 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Черні-
гівнафтогаз» 
Спільна дяль-
ність № 35/21

3 000 1 11 023,83 13 228,60 39 685 800,00 3 000,00 39 685 800,00

по трубопроводам: філії 
«ПМН» ПАТ 

 «Укртранснафта» знах.ТП 
«Гнідинці» НГВУ «Чернігів-
нафтогаз» (Ресурс серпня-

вересня 2017р.)

23 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Черні-
гівнафтогаз» 
Спільна дяль-
ність № 35/21

2 200 1 11 023,83 13 228,60 29 102 920,00 2 200,00 29 102 920,00

по трубопроводам: філії 
«ПМН» ПАТ 

 «Укртранснафта» знах.ТП 
«Гнідинці» НГВУ «Чернігів-
нафтогаз» (Ресурс серпня-

вересня 2017р.)

Загальний обсяг, тонн:         58 113,800
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 768 764 214,68

ПАТ «Укр-
нафта» (Ре-
сурс жовтня 
2017р.; серп-
ня - вересня 

2017р.)

1) Продавець проводить продаж нафти  на умовах EXW-товарний парк НГВУ, ГПЗ.    
2) Транспортування нафти магістральними трубопроводами  ПАТ «Укртранснафта» забезпечує по-
купець за окремими договорами укладеними Покупцем з транспортними (транспортно-експедицій-

ними) організаціями.

ПАТ «Укр-
нафта» (Ре-
сурс липня 

2017р.)

1) Продавець проводить продаж нафти на умовах DDP-ПАТ «Укртатнафта» (м.Кременчук, вул.Сві-
штовська, 3).  

2) Транспортування нафти магістральними трубопроводами  ПАТ «Укртранснафта» забезпечує по-
купець за окремими договорами укладеними Покупцем з транспортними (транспортно-експедицій-

ними) організаціями.                                                                                                                                                                                                                                                                                         
      * 3) Покупець відшкодовує всі витрати Продавця, пов’язані з транспортуванням нафти.

СП «Укр-
КАРПАТОЙЛ 

ЛТД»
Транспортування нафти забезпечує покупець.

СП «Борис-
лавська  
нафтова 

компанія»

* Покупець відшкодовує всі витрати Продавця, пов’язані з транспортуванням нафти.

Порядок подання заявок на участь в аукціоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та порядок його сплати визна-
чено в Регламенті організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу 

на ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа», що затверджений протоколом  Аукціонного комітету з продажу нафти сирої, газового конденса-
ту власного видобутку і скрапленого газу №2 від 19.11.2014р., ознайомитись з яким можна на офіційному веб-сайті біржі: www.uicegroup.com. Кін-
цевий термін подання заявок: до 18:00 27.09.2017р. за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1. Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного робо-

чого дня з 9:00 до 18:00.

Повістка про виклик до суду  
по кримінальному провадженню

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду До-
нецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, буд. 2) знаходиться кримінальне провадження  
№ 22017020000000085 (номер справи 1-кп/243/541/2017) за 
обвинуваченням Мельника Романа Володимировича за під-
озрою у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-
ласті Гусинський М.О. викликає:

обвинуваченого Мельника Романа Володимировича, 
01.08.1974 р.н., який зареєстрований та проживає за адре-
сою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Європейська, 
буд. 65, кв. 58 у підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 27 вересня 2017 року о 15 годині 30 хвилин, у залі судо-
вого засідання № 12.

Запасні дати судових засідань 04 жовтня 2017 року о 14 
годині 00 хвилин та 06 жовтня 2017 року о 14 годині 00 хви-
лин.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіж-
ний захід у вигляді тримання під вартою, не прибуде за ви-
кликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, 
призначає дату нового засідання і вживає заходів до забез-
печення його прибуття до суду. Суд також має право поста-
новити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про 
накладення на нього грошового стягнення в порядку, перед-
баченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеці-
альне судове провадження.

Суддя М.О. Гусинський

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Горбатенкову Ігорю Васильови-

чу, 16.05.1962 р.н., зареєстрованому за адресою 
м. Луганськ, кв. Степний, буд. 18, кв. 171, відповід-
но до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхід-
но з’явитися 26.09.2017 о 10 год. 00 хв. до слідчо-
го відділу Управління СБ України в Луганській облас-
ті за адресою: Луганська область,  м. Сєвєродонецьк, 
пр-т Космонавтів, буд. 18, до слідчого слідчого відді-
лу Управління СБ України в Луганській області Якут-
ко Л.О., для відкриття та надання доступу до матері-
алів кримінального провадження, а також проведен-
ня інших процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні №22017130000000180.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Мірошнику Родіону Валерійовичу, 

31.01.1974 року народження, уродженцю м. Луганськ, 
що мешкає за адресою: м. Луганськ, кв. Якира, буд. 8, 
кв. 107, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України 
необхідно з’явитися 26.09.2017 о 10 год. 00 хв. до слід-
чого відділу Управління СБ України в Луганській області 
за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, про-
спект Космонавтів, буд. 18, до слідчого в ОВС слідчого 
відділу Управління СБ України в Луганській області Тка-
ченко Т.С., для відкриття та надання доступу до матеріа-
лів кримінального провадження, а також проведення ін-
ших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№22016130000000224.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Пілавову Янісу Юрійовичу, 26.03.1990 

року народження, уродженцю м. Луганськ, зареєстрова-
ному за адресою: м. Луганськ, вул. Декабристів, буд. 33, 
відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необ-
хідно з’явитися 26.09.2017 о 10 год. до слідчого відді-
лу Управління СБ України в Луганській області за адре-
сою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Кос-
монавтів, 18, до старшого слідчого слідчого відді-
лу Управління СБ України в Луганській області Ларчен-
ко О.М., для відкриття та надання доступу до матеріа-
лів кримінального провадження, а також проведення ін-
ших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№22017130000000220.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Єременку Андрію Миколайови-

чу, 08.11.1980 р.н., зареєстрованому за адресою: Лу-
ганська обл., Новоайдарський р-н, с. Дмитрівка, вул. 
Леніна, буд. 70, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 
КПК України необхідно з’явитися 26.09.2017 о 10 год. 
30 хв. до слідчого відділу Управління СБ України в 
Луганській області за адресою: Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, буд. 18, до слід-
чого слідчого відділу Управління СБ України в Луган-
ській області Якутко Л.О., для відкриття та надання 
доступу до матеріалів кримінального провадження, а 
також проведення інших процесуальних дій у кримі-
нальному провадженні №22017130000000181.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Фірсову Івану Івановичу, 26.07.1959 

року народження, уродженцю РФ, зареєстрованому 
за адресою: Луганська обл., м. Стаханов, вул. Бурбе-
ло,  буд. 15, кв. 21, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 
КПК України необхідно з’явитися 26.09.2017 о 10 год. до 
слідчого відділу Управління СБ України в Луганській об-
ласті за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
пр-т Космонавтів, 18, до старшого слідчого слідчого від-
ділу Управління СБ України в Луганській області Лар-
ченко О.М., для відкриття та надання доступу до мате-
ріалів кримінального провадження, а також проведення 
інших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№22017130000000219.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Моргунову Миколі Вікторовичу, 

10.09.1972 р.н., уродженцю м. Брянка Луганської об-
ласті, громадянину України, з вищою освітою, який за-
реєстрований за адресою: Луганська область, м. Брян-
ка, мікрорайон-4, буд. 52, кв. 7, відповідно до вимог ст. 
ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 26.09.2017 
о 10 год. до слідчого відділу Управління СБ України в Лу-
ганській області за адресою: Луганська область, м. Сє-
вєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до слідчого Тиво-
нюка Р.А., для відкриття та надання доступу до матері-
алів кримінального провадження, а також проведення 
інших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№22017130000000188.

Оголошення про проведення додаткового аукціону №45-УМВБ з продажу скрапленого газу на базі ПрАТ «УМВБ»
28.09.2017 р. об 11-00 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа»  

відбудеться додатковий аукціон №45-УМВБ з продажу скрапленого газу, який підлягає реалізації згідно постанови КМУ №570 
від 16.10.14р.  

Обсяги скрапленого газу та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

Поз. Продавець Видобуток 

Обсяг, що 
міститься в 
одному лоті, 

тонн

К-сть 
лотів, 
оди-
ниць

Стартова ці-
на за 1 тон-

ну, грн.  
(з ПДВ)*

Cтартова ці-
на одного 
лота, грн.  
(з ПДВ)

Загаль-
ний об-

сяг, тонн

Загальна вар-
тість, грн. 
(з ПДВ)

Умови транспортування

1 ПАТ «Укр-
нафта»

Гнідинців-
ський ГПЗ 50,000 2 18 134,85 906 742,50 100,000 1 813 485,00

залізницею:EXW  -  Гнідинцівський 
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги виробництва 
вересень-жовтень 2017р.  Термін відванта-

ження жовтень 2017р.

2 ПАТ «Укр-
нафта»

Гнідинців-
ський ГПЗ 100,000 3 18 134,85 1 813 485,00 300,000 5 440 455,00

залізницею:EXW  -  Гнідинцівський 
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги виробництва 
вересень-жовтень 2017р.  Термін відванта-

ження жовтень 2017р.

3 ПАТ «Укр-
нафта»

Гнідинців-
ський ГПЗ 150,000 4 18 134,85 2 720 227,50 600,000 10 880 910,00

залізницею:EXW  -  Гнідинцівський 
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги виробництва 
вересень-жовтень 2017р.  Термін відванта-

ження жовтень 2017р.

4 ПАТ «Укр-
нафта»

Гнідинців-
ський ГПЗ 20,000 6 18 134,85 362 697,00 120,000 2 176 182,00

автотранспортом: EXW  -  Гнідинцівський 
ГПЗ(Інкотермс - 2010) Обсяги виробництва 
вересень-жовтень 2017р.  Термін відванта-

ження жовтень 2017р.

5 ПАТ «Укр-
нафта»

Гнідинців-
ський ГПЗ 40,000 7 18 134,85 725 394,00 280,000 5 077 758,00

автотранспортом: EXW  -  Гнідинцівський 
ГПЗ(Інкотермс - 2010)  Обсяги виробництва 
вересень-жовтень 2017р.  Термін відванта-

ження жовтень 2017р.

6 ПАТ «Укр-
нафта»

Гнідинців-
ський ГПЗ 200,000 5 18 134,85 3 626 970,00 1 000,000 18 134 850,00

автотранспортом: EXW  -  Гнідинцівський 
ГПЗ(Інкотермс - 2010)  Обсяги виробництва 
вересень-жовтень 2017р.  Термін відванта-

ження жовтень 2017р.

7 ПАТ «Укр-
нафта»

Качанівський 
ГПЗ 20,000 10 18 189,93 363 798,60 200,000 3 637 986,00

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

сяги виробництва вересень-жовтень 2017р.  
Термін відвантаження жовтень 2017р.

8 ПАТ «Укр-
нафта»

Качанівський 
ГПЗ 40,000 10 18 189,93 727 597,20 400,000 7 275 972,00

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

сяги виробництва вересень-жовтень 2017р.  
Термін відвантаження жовтень 2017р.

9 ПАТ «Укр-
нафта»

Качанівський 
ГПЗ 200,000 4 18 189,93 3 637 986,00 800,000 14 551 944,00

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

сяги виробництва вересень-жовтень 2017р.  
Термін відвантаження жовтень 2017р.

10 ПАТ «Укр-
нафта»

Качанівський 
ГПЗ 20,000 6 18 119,65 362 393,00 120,000 2 174 358,00

автотранспортом:EXW  -  Глинсько-Розб. 
в-во. Качанівського ГПЗ(Інкотермс - 

2010). Обсяги виробництва вересень-жов-
тень 2017р.  Термін відвантаження жов-

тень 2017р.

11 ПАТ «Укр-
нафта»

Качанівський 
ГПЗ 40,000 7 18 119,65 724 786,00 280,000 5 073 502,00

автотранспортом:EXW  -  Глинсько-Розб. 
в-во. Качанівського ГПЗ(Інкотермс - 

2010).  Обсяги виробництва вересень-жов-
тень 2017р.  Термін відвантаження жов-

тень 2017р.

12 ПАТ «Укр-
нафта»

Качанівський 
ГПЗ 200,000 5 18 119,65 3 623 930,00 1 000,000 18 119 650,00

автотранспортом:EXW  -  Глинсько-Розб. 
в-во. Качанівського ГПЗ(Інкотермс - 

2010). Обсяги виробництва вересень-жов-
тень 2017р.  Термін відвантаження жов-

тень 2017р.

13 ПАТ «Укр-
нафта»

Долинський 
ГПЗ 80,000 1 18 135,37 1 450 829,60 80,000 1 450 829,60

автотранспортом:EXW  - Долинський  
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги виробництва 
вересень-жовтень 2017р.  Термін відванта-

ження жовтень 2017р.

14 ПАТ «Укр-
нафта»

Долинський 
ГПЗ 200,000 6 18 135,37 3 627 074,00 1 200,000 21 762 444,00

автотранспортом:EXW  - Долинський  
ГПЗ(Інкотермс - 2010).  Обсяги виробництва 
вересень-жовтень 2017р.  Термін відванта-

ження жовтень 2017р.
Загальний обсяг, тонн:          6 480,000

Загальна вартість (з ПДВ), грн.:  117 570 325,60

ПАТ «Укр нафта»

* - Ціна з ПДВ включає акцизний податок. Акцизний податок з 01 січня 2017 року складає 52 євро за 1000 літрів.
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 тран-
спортною 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 Регла-
менті організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу на ПрАТ «Українська між-
банківська валютна біржа», що затверджений протоколом  Аукціонного комітету з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого 
газу №2 від 19.11.2014р., ознайомитись з яким можна на офіційному веб-сайті біржі: www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 27.09.2017р. 

за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1. Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя викликає 

у судове засідання Горбачова Костянтина Олексійо-

вича за позовом Мінакової Євгенії Юріївни до Горба-

чова Костянтина Олексійовича про розірвання шлю-

бу, що відбудеться 28.09.2017 р. о 08 год. 30 хв. в 

приміщенні Жовтневого районного суду м. Запоріж-

жя за адресою: 69063, Запорізька обл., м. Запоріж-

жя, вул. Олександрівська, 6, каб. № 25.

Суддя В. М. Світлицька

Троїцький районний суд Луганської області викли-
кає у судове засідання, яке відбудеться у приміщен-
ні суду 27 вересня 2017 року об 11 годині 00 хвилин, 
як відповідача Чаплигіна Іллю Ігоровича по цивільній 
справі № 433/1334/17 за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Нива» до Чаплигіна Іллі Ігоро-
вича про стягнення заборгованості, розірвання дого-
вору оренди нежитлового приміщення та примусове 
виселення з орендованого приміщення.

У разі неявки Чаплигіна Іллі Ігоровича судове засі-
дання буде проведено без участі останнього у поряд-
ку ч. 4 ст.169 ЦПК України.

Суддя Суський О. І.

Кремінський районний суд Луганської області, 
що розташований за адресою: Луганська область,  
м. Кремінна, вул. Тітова, 5, викликає Чуба Сергія Ми-
хайловича як обвинуваченого в судове засідання в 
кримінальному провадженні № 420/963/17, прова-
дження № 1-кп/414/208/2017 стосовно Чуба Сергія 
Михайловича, обвинуваченого за ст. 258-3 КК Укра-
їни, яке відбудеться 27 вересня 2017 року о 10 годи-
ні 00 хвилин.

Суддя Є. М. Акулов

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає Ганіна Віталія Миколайовича, який мешкає за 
адресою: Донецька обл.,  Шахтарський р-н, с. Дмитрів-
ка, вул. Лермонтова, 16, як відповідача у судове засі-
дання по цивільній справі № 431/3443/17 провадження  
№ 2/431/1266/17 за позовом Ганіної Людмили Анатоліїв-
ни до Ганіна Віталія Миколайовича про розірвання шлю-
бу, яке відбудеться 27 вересня 2017 року о 10 годині 00 
хв. в приміщенні суду за адресою: Луганська область,  
м. Старобільськ, вул. Миру (Пролетарська), 38.

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

Суддя Олійник С. В.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова повідо-
мляє відповідачів Юнгу Тетяну Олександрівну та Качало-
ву Валентину Федорівну, що розгляд справи за позовом 
Совєтової Марини Євгенівни, Совєтова Олексія Микола-
йовича про визнання недійсним договору купівлі-прода-
жу транспортного засобу, оформленого у вигляді довід-
ки-рахунку, витребування майна з чужого незаконного 
володіння, призначеній на 09.10.2017 року об 11.00.

 Вам необхідно з’явитися до суду за адресою: м. Хар-
ків, пр. Архітектора Альошина, 7, каб. 10 у вказані час 
та дату. У разі неявки розгляд справи відбудеться за Ва-
шої відсутності з урахуванням вимог ст.169 ЦПК України.

Суддя О. В. Бугера

Кегичівський районний суд Харківської обл. викликає на су-
дове засідання, яке відбудеться 19 жовтня 2017 р. об 11.00 у при-
міщенні Кегичівського районного суду по вул. Миру, 26, смт Ке-
гичівка Харківської обл., представника відповідача товариства 
з обмеженою відповідальністю «Шляхове» (юридична адре-
са: Харківська обл., Кегичівський р-н, с. Шляхове, код ЄДРПОУ 
30193468) по цивільній справі № 624/454/17 за позовом Перша-
кової Ніни Олексіївни до товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Шляхове»,  товариства з обмеженою відповідальністю 
«Корпорація «АПК», приватної фірми «Земля», Дядєва Вікто-
ра Івановича про визнання трудового договору розірваним. Від-
повідно з ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опублікуванням оголошення 
про виклик відповідач вважається повідомленим про час та міс-
це розгляду справи. У разі неявки відповідача до суду справу бу-
де розглянуто на підставі наявних у справі матеріалів.

Суддя Н. М. Куст

Кегичівський районний суд Харківської обл. викликає на су-
дове засідання, яке відбудеться 19 жовтня 2017 р. об 11.00 у 
приміщенні Кегичівського районного суду по вул. Миру, 26, смт 
Кегичівка Харківської обл., представника відповідача приват-
ної фірми «Земля» (юридична адреса: м. Харків,  вул. Новго-
родська, 11, к. 409, код ЄДРПОУ 24669305) по цивільній спра-
ві № 624/454/17 за позовом Першакової Ніни Олексіївни до то-
вариства з обмеженою відповідальністю «Шляхове»,  товари-
ства з обмеженою відповідальністю «Корпорація «АПК», приват-
ної фірми «Земля», Дядєва Віктора Івановича про визнання тру-
дового договору розірваним. Відповідно з ч. 9 ст. 74 ЦПК Укра-
їни з опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважа-
ється повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі не-
явки відповідача до суду справу буде розглянуто на підставі на-
явних у справі матеріалів.

Суддя Н. М. Куст

Великобурлуцький районний суд Харківської об-
ласті відповідно до ч. 9 ст.74 ЦПК України викли-
кає Фільшину Світлану Іванівну, 29.06.1980 р.н., на 
судове засідання, призначене на 6 жовтня 2017 р. о 
09.00, як відповідача по справі № 616/427/17 за по-
зовом Вазюкова Ігоря Миколайовича до Фільшиної 
Світлани Іванівни про визнання батьківства.

Судове засідання відбудеться у приміщенні Вели-
кобурлуцького районного суду за адресою: Харків-
ська область, смт Великий Бурлук, вул. Паркова, 9.

Наслідки неявки на судове засідання особи, яка 
бере участь у справі, передбачені ст. 169 ЦПК Укра-
їни.

Суддя Ю. В. Нестайко

Нововоронцовський районний суд Херсонської 
області викликає Голякова Сергія Вікторовича як від-
повідача по цивільній справі за позовом представни-
ка позивача Бурлая Дмитра Валерійовича в інтересах 
Олійник Людмили Іванівни до Голякова Сергія Вікто-
ровича про визнання особи такою, що втратила пра-
во користування житловим приміщенням та зняття з 
реєстраційного обліку, призначеній на 10 год. 00 хв. 
10 жовтня 2017 року в залі суду за адресою: вул. Ті-
това, 2-А, смт Нововоронцовка Херсонської області.

В разі неявки справа буде розглядатися за його 
відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя О. В. Гончаренко

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської 
області (суддя Зінченко А. С.) викликає в судове засідання як 
відповідачів Лібер Анатолія Альбертовича, Лібер Анну Воло-
димирівну у справі за позовом Товариства з обмеженою від-
повідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» про 
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Останнє місце проживання відповідачів: вул. Овнатаняна, 
буд. 18, кв. 10, м. Донецьк, Донецька область.

Судове засідання призначене на 06 жовтня 2017 року о 
09.30 год. (резервна дата 13.10.2017 р. о 09.30 год.) за адре-
сою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 407.

У разі неявки відповідачів у судове засідання справа, згід-
на з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за їх від-
сутністю.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу № 219/8518/2017 за позовом Самусе-
вої Тетяни Іванівни до Самусева Андрія Васильовича про по-
збавлення батьківських прав.

Відповідач по справі Самусев Андрій Васильович, 
08.04.1984 року народження, який зареєстрований: Доне-
цька область, м. Єнакієве, вул. Брайляна, 26-80, викликаєть-
ся у судове засідання на 24 жовтня 2017 року на 16.00 го-
дину.

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. П. Харченко

Московський районний суд м. Харкова викликає 
Соколовську Ельвіру Володимирівну як відповіда-
ча по цивільній справі №643/9023/17 провадження 
№2/643/4760/17 за позовом Юрченка Євгена Петро-
вича до Соколовської Ельвіри Володимирівни про 
розірвання шлюбу на 03 жовтня 2017 року о 10.30 
за адресою: м. Харків, пр-т Ювілейний, 38-Е, каб. 35. 

У разі неявки відповідача без поважних причин 
справу буде розглянуто за відсутності відповідача 
Соколовської Ельвіри Володимирівни. 

Суддя О. Ф. Погасій

Інформація про тарифи на електроенергію ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ»  
на жовтень 2017 року (для території України, на якій органи державної влади здійснюють  

свої повноваження відповідно до  постанови КМУ № 263 від  07.05.2015 р. (зі змінами)  
та розпорядження КМУ № 1085-р від 07.11.2014 р. (зі змінами)

1. Складові розрахункових роздрібних тарифів на жовтень 2017 р.
без ПДВ

Найменування показника
(нормативний документ)

Клас /група
споживача 

Одиниця
виміру

Величина 
показника 

Прогнозована середня закупiвельна цiна е/е на жовтень 2017 р.(розрахована відпо-
відно до постанови НКРЕКП від 19.11.2015 № 2810) (без ПДВ)

коп/кВтгод 133,298

Економічні коефіцієнти нормативних технологічних витрат електроенер-
гії на IV квартал 2017 р. 1 клас % 1,32

(постанова НКРЕКП від 16.03.2017 № 292 ) 2 клас % 2,97
2. Тарифи на електроенергію для 1 групи споживачів (юридичні особи 
та фізичні особи-суб’єкти підприємницької діяльності) 

без ПДВ
Найменування показника
(нормативний документ)

Клас 
споживача 

Одиниця
виміру

Величина 
показника  

Роздрібні тарифи на електричну енергію, що відпускається для 
кожного класу споживачів, крім населення, на території України
відповідно до п.2 постанови НКРЕКП від 24.04.2017 № 538  «З 01 трав-
ня 2017 року роздрібні тарифи на електричну енергію, що відпускаєть-
ся для кожного класу споживачів, крім населення, на території України, 
формуються ліцензіатами з постачання електроенергії за регульованим 
тарифом згідно з нормативно-правовими актами НКРЕКП» )

1 клас коп/кВтгод 135,081  

2 клас коп/кВтгод 139,216

без ПДВ
Найменування показника
(нормативний документ)

Клас 
споживача 

Період 
часу

Одиниця
виміру

Величина 
показника 

Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу (постанова НКРЕ 
від 20.12.01 № 1241 із змінами і доповненнями, внесеними постановою 
НКРЕКП від  13.06.2017 № 763, яка була офіційно опублікована в газеті 
«Урядовий Кур’єр» 06.07.17 № 123, та набрала чинності з 07.07.17

1 клас Нічний коп/кВтгод 47,278
Денний коп/кВтгод 182,359

2 клас Нічний коп/кВтгод 48,726
Денний коп/кВтгод 187,942

Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу (постанова НКРЕ 
від 20.12.01 № 1241 із змінами і доповненнями, внесеними постановою 
НКРЕКП від 22.01.2015 № 37) 

1 клас
Нічний коп/кВтгод 33,770

Напівпіковий коп/кВтгод 137,783
Піковий коп/кВтгод 243,146

2 клас
Нічний коп/кВтгод 34,804

Напівпіковий коп/кВтгод 142,000
Піковий коп/кВтгод 250,589

3. Тарифи на електроенергію для 2 групи споживачів (населення), затверджені постановою НКРЕКП від 26.02.2015 р. № 220  
опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр» від 25.02.2017 №37.

  Згідно із Законом України «Про податок на додану вартість» операції з продажу електроенергії є об’єктом 
 оподаткування ПДВ за ставкою 20 відсотків.

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

1) Єрошенко Людмили Вікторівни, 24.03.1950 року на-
родження, у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.110, ч.1 
ст.258-3 КК України. Обвинувачена по справі Єрошенко Л.В. 
(зареєстрована за адресою м.Торецьк, вул.Шмідта, 4) викли-
кається на 27.09.2017 року на 10-00 год. до суду, каб. № 8, 
для участі у розгляді справи по суті, головуючий суддя Со-
ляник А.В.

2) Сальника Сергія Павловича, 08.09.1972 року народжен-
ня, у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК Укра-
їни. Обвинувачений Сальник С.П. (зареєстрований за адре-
сою Донецька область, м.Донецьк, вул. Трипільська, буд.1, 
проживаючого за адресою: Донецька область, м.Донецьк, 
просп. Партизанський, буд.66А, кв.52),  викликається на 
28.09.2017 року на 11-00 год. до суду, каб. № 8, для участі у 
розгляді справи по суті, головуючий суддя Ткач Г.В.;

3) Колотая Віталія Володимировича, Степаненка Романа 
Валерійовича, Харитонова Єгора Валентиновича у вчинен-
ні злочинів, передбачених ч.1 ст.258-3, ч.1 ст.263, ч.1 ст.28 
КК України. Обвинувачені по справі Колотай В.В., 17.05.1969 
р.н. (зареєстрований м.Донецьк, вул.Кірова, 449), Степанен-
ко Р.В., 03.11.1986 р.н. (зареєстрований Запорізька обл., По-
логівський район, с.Шевченка, вул.Іжикова, 35), Харитонов 
Є.В., 09.02.1986 р.н. (зареєстрований м.Курахове, вул.Меч-
никова, 19А/83),  викликаються на 28.09.2017 року на 10-00 
год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті, 
головуючий суддя Соляник А.В.

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

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Беркович Борис Костянтинович, 

17.08.1966 року народження, який зареєстрований за 
адресою: Донецька область, м. Харцизьк, вул. Вокзаль-
на, буд. 61, кв. 78, на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК 
України, вам необхідно з’явитися 29 вересня 2017 року о 
09 год. 00 хв. до каб. 307 СВ УСБ України в Донецькій об-
ласті, до слідчого Деркача Т.А., за адресою: Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, вул. А. Нільсена, буд. 33, для отри-
мання повідомлення про підозру, ознайомлення з матеріа-
лами кримінального провадження, отримання обвинуваль-
ного акта та реєстру матеріалів при здійсненні спеціально-
го досудового розслідування у кримінальному проваджен-
ні № 22017050000000233 за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. У разі неприбуття на виклик або ухилення від яв-
ки на виклик настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК 
України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваного Арабаджи Володимира Олександровича, 

04.01.1984 року народження, який зареєстрований за адре-
сою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Одеська, буд. 283, 
фактично проживаючого за адресою: Донецька область, 
Мар’їнський район, с. Антонівка, вул. Степова, буд. 15, на 
підставі ст. ст. 133, 135, 297-5, КПК України, вам необхідно 
з’явитися 28 вересня 2017 року о 10.00 до каб. № 303 слід-
чого відділу Управління СБ України в Донецькій області, 
який розташований за адресою: Донецька область, м. Ма-
ріуполь, вул. А. Нільсена, буд. 33, до слідчого в ОВС Тітова 
Віталія Васильовича для вручення повідомлення про підо-
зру, ознайомлення з матеріалами кримінального прова-
дження, отримання обвинувального акта та реєстру матері-
алів при здійсненні спеціального досудового розслідуван-
ня у кримінальному провадженні № 22017050000000226 
від 11 липня 2017 року, за ч. 2 ст. 110 України у порядку 
ст. 290 КПК України при здійсненні спеціального досудо-
вого розслідування.

Апеляційний суд Тернопільської області викли-
кає обвинуваченого Замуруєва Віталія Валентинови-
ча, 11.01.1975 р.н.(останні відомі місця проживання: 
м. Алчевськ, вул. Переяславська, 44, Луганська обл. 
та м. Алчевськ, вул. Коцюбинського, 6/65) у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 
ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-5 КК України у судове засідан-
ня, яке відбудеться 29.09.2017 р. о 14.30 год. в при-
міщенні суду за адресою: вул. Кн. Острозького, 14-А, 
Тернопіль, Тернопільська обл., під головуванням суд-
ді Тихої І.М.

При собі необхідно мати паспорт або документ, 
який посвідчує особу.

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

Суддя Тиха І.М.

Деснянський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Шепелева Олександра Олександрови-
ча, 04.07.1970 року народження, зареєстрованого в 
м. Донецьк, проспект Комсомольський, 17, кв. 37, 
проживаючого в м. Київ, вул. Панфіловців, 27, також 
проживаючого: 125466, а/я-29, м. Москва, вул. Ро-
діонівська, 10, корп. 1 в підготовче судове засідан-
ня за обвинувальним актом у кримінальному прова-
дженні № 42014100000000771 за ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 
369, ч. 2 ст. 393 КК України на 10.00 годину 29 верес-
ня 2017 року в приміщенні суду на пр. Маяковсько-
го, 5-В в м. Києві, кабінет № 7, 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 обвинуваченого в суд 
дане оголошення вважається належним повідомлен-
ням і розгляд справи можливий за процедурою спе-
ціального судового провадження.

Суддя Бабайлова Л.М.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
підозрюваного при здійсненні спеціального  

досудового розслідування
Підозрюваному Булавіну Андрію Юрійовичу, 

29.03.1982 року народження, уродженцю та за-
реєстрованому за адресою: Донецька область,  
м. Слов’янськ, вул. Батюка, 14, кв. 45, на підста-
ві ст.ст. 133, 135 та 297-5  КПК України, необхідно 
з’явитись 28.09.2017 о 10 год. 00 хв. в кабінет № 314 
слідчого відділу Управління СБ України в Тернопіль-
ській області, до старшого слідчого в ОВС слідчо-
го відділу Управління СБ України в Тернопільській 
області підполковника юстиції Слюсарчука В.В., за 
адресою: м. Тернопіль, проспект С. Бандери, 21, тел. 
(0352) 279-386, для проведення процесуальних дій у 
кримінальному провадженні  № 22017210000000023 
від 04.09.2017, за підозрою у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого  ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Яготинський районний суд Київської обл. (адреса су-
ду: 07700, Київська обл., м. Яготин, вул. Незалежності, 
67) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться:

 29.09.2017 о 12:00 до Кулинич Сергій Миколайович 
(останнє відоме місце реєстрації: 07700, Київська обл., 
м. Яготин, вул. Мирська, буд. 49) справа № 382/1395/17, 
суддя Карпович В. Д.

 26.09.2017 о 14:30 до Малинка Наталія Володими-
рівна (останнє відоме місце реєстрації: 07701, Київська 
обл., м. Яготин, вул. Котляревського, буд. 72) справа  
№ 382/1398/17, суддя Карпович В. Д.

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

Криничанський районний суд Дніпропетровської обл. (адреса суду: 53200, Дні-
пропетровська обл., смт Кринички, вул. Виконкомівська, 17) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судове засідан-
ня, яке відбудеться:

 28.09.2017 о 12:30 до Денщиков Віктор Володимирович (останнє відоме місце 
реєстрації: 52324, Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, с. Водяне, вул. Ма-
яковського, буд. 59) справа № 178/1074/17, суддя Берелет В. В.

 29.09.2017 о 10:00 до Балаж Іван Олександрович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 52323, Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, смт Божедарівка 
(Щорськ), вул. Виконкомська, буд. 28) справа № 178/863/17, суддя Лісняк В. В.

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

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

Іванівський районний суд Одеської обл. (адреса суду: 67200, Одеська обл., 
смт Іванівка, вул. Леніна, 81-а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ При-
ватбанк про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

 04.10.2017 о 10:00 до Мутерко Євгенія Олександрівна (останнє відоме 
місце реєстрації: 67233, Одеська обл., Іванівський р-н, с. Адамівка, вул. 20 
років Жовтня, буд. 107) справа № 499/513/17-ц, суддя Тимчук Р. М.

 28.09.2017 о 10:30 до Куруч Наталія Володимирівна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 67220, Одеська обл., Іванівський р-н, с. Конопляне, вул. Жов-
тнева, буд. 21) справа № 499/416/17-ц, суддя Тимчук Р. 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.

Полтавський районний суд Полтавської обл. (адреса суду: 36200, Полтав-
ська обл., м. Полтава, вул. Фрунзе, 154а) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться:

 27.09.2017 об 11:30 до Гавага Марія Сергіївна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 38750, Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Щербані, вул. Світла, 
буд. 4а, кв. 10) справа № 545/1067/17, суддя Гальченко О. О.

 02.10.2017 об 11:00 до Гур’янов Василь Семенович (останнє відоме місце 
реєстрації: 38779, Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Зорівка, вул. Парти-
занська, буд. 18б) справа № 545/1896/17, суддя Гальченко О. О.

 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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Ізяславський районний суд Хмельницької області, 
що знаходиться за адресою: 30300, Хмельницька об-
ласть, м. Ізяслав, вул. Незалежності, 3, повідомляє, 
що 09 жовтня 2017 року о 17 годині 00 хвилин в при-
міщенні суду відбудеться слухання цивільної спра-
ви № 675/1431/17, провадження № 2/675/607/2017 
за позовом Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з 
повернення боргів» до Ярмощука Володимира Олек-
сандровича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Явка Ярмощука Володимира Олександровича 
обов’язкова.

У разі неявки справа буде слухатись у відсутності 
Ярмощука Володимира Олександровича на підставі 
тих доказів, які є в матеріалах справи.

Суддя С. Л. Трасковський

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 
буд. 2) розглядає цивільну справу за позовною за-
явою Голубенко Світлани Федорівни до Дунаєвої Ні-
ни Гаврилівни про визнання особи такою, що втра-
тила право користування житловим приміщенням. 
Відповідач по справі Дунаєва Ніна Гаврилівна, остан-
нє відоме місце проживання: Донецька область,  
м. Слов’янськ, вулиця Корольова, будинок № 30/43, 
квартира № 16, викликається на 29 вересня 2017 ро-
ку на 13 годину 00 хвилин до Слов’янського міськра-
йонного суду Донецької області (Донецька область, 
м Слов’янськ, вул. Добровольського, 2), для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідачка повинна повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Хаустова Т. А.

Оганесян Анаіт Оганесівна, 27 липня 1966 року на-
родження, місце проживання: місто Єреван, Вірме-
нія, останнє відоме місце проживання: місто Київ, 
провулок Лобочевського, 8-а викликається до Бро-
варського міськрайонного суду Київської облас-
ті як відповідач по цивільній справі № 361/2149/17 
(провадження № 2/361/1745/17) за позовом Корчмід 
Олександра Миколайовича до Оганесян Анаіти Ога-
несівни, треті особи: Корчмід Оксана Олександрівна, 
приватне акціонерне товариство «Страхова компа-
нія «Україна», моторне (транспортне) страхове бюро 
України про відшкодування матеріальних збитків, за-
вданих дорожньо-транспортною пригодою.

Судовий розгляд справи відбудеться 12 жовтня 
2017 року о 12 год. 00 хв. Явка до суду обов’язкова. 
Адреса суду: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. 
Грушевського, 2, кабінет (зал с/з) № 217.

Суддя В. О. Василишин

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької 
області повідомляє як відповідача Дейчука Леоні-
да Олександровича, 07.01.1968 р.н. місце реєстрації:  
м. Хмельницький, вул. Кирпоноса, 4/1, кв. 2, про те, 
що судовий розгляд цивільної справи за заявою Іщу-
ка Олександра Івановича до Дейчука Леоніда Олек-
сандровича, третя особа, яка не заявляє самостій-
них вимог щодо предмета спору на стороні позивача 
Гаврилюк Володимир Петрович про усунення пере-
шкод в користуванні майном шляхом заборони ви-
користання водойми, яка розміщена на земельній ді-
лянці та втручання в господарську діяльність, відбу-
деться 04 жовтня 2017 року о 17 год. 00 хв. за адре-
сою: м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 117, каб. 
10, 1-й пов.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута 
за його відсутності за наявними у справі доказами.

Суддя В. О. Мороз

В провадженні Суворовського районного суду  
м. Одеси перебуває цивільна справа № 523/12648/15-ц за 
позовом Державного навчального закладу «Одесь-
кий центр професійно-технічної освіти» до Шустової 
Катерини Сергіївни про визнання особи такою, що 
втратила право користування жилим приміщенням.

В судове засідання, яке відбудеться в приміщен-
ні Суворовського районного суду м. Одеси за адре-
сою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68, за-
ла судових засідань № 21 - 12.10.2017 р. о 09.30 ви-
кликається як відповідачка Шустова Катерина Сергі-
ївна, яка проживала за адресою: м. Одеса, вул. Паус-
товського, б. 12, кімн. 46.

В разі неявки відповідачки в судове засідання, 
справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя В. К. Кисельов

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу за заявою ТзОВ «Фінансова компа-
нія «Кредит-Капітал» про заміну сторони виконавчого про-
вадження по цивільній справі за позовом ПАТ «Універсал 
Банк» до Бабаніна Михайла Федоровича, Бабаніної Олексан-
дри Степанівни, Бабаніна Олександра Михайловича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачі по справі Бабанін Михайло Федорович, 1962 
р.н., Бабаніна Олександра Степанівна, 1961 р.н. (місце про-
живання: м. Жданівка, Донецька область, кв-л 2, будинок  
№ 11, квартира № 23),   Бабанін Олександр Михайлович, 
1985 р.н. (місце проживання: м. Донецьк, вул. Кірова, 184/6) 
викликаються на 27 вересня 2017 року о 16 годині 00 хвилин 
до суду, кабінет № 315, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття відповідачів, во-
ни повинні повідомити суд про причину неявки, інакше спра-
ва буде розглянута в їхню відсутність.

Суддя Радченко Л. А.

Менський районний суд Чернігівської області ви-
кликає в судове засідання як відповідача Кугук Світ-
лану Валентинівну, 21 травня 1980 року народження, 
зареєстроване місце проживання: місто Мена, вули-
ця Сіверський шлях, 29 Чернігівської області;

третю особу Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Автотрейд-Київ», місце знаходження: 
місто Київ, проспект Правди, 80 

у цивільній справі № 738/1218/17 за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства «Ідея Банк» до Ку-
гук Світлани Валентинівни, третіх осіб Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Автотрейд-Київ», Ре-
гіонального сервісного центру в Чернігівській облас-
ті Територіального сервісного центру № 7444, Овді-
єнка Олексія Олександровича про визнання право-
чинів недійсними, скасування державної реєстрації.

Судове засідання відбудеться 11 жовтня 2017 ро-
ку о 14 годині 30 хвилин у приміщенні Менського ра-
йонного суду Чернігівської області за адресою: міс-
то Мена, вулиця Сіверський шлях, 146 Чернігівської 
області, 15600.

Відповідачу та третій особі запропоновано до по-
чатку розгляду справи подати письмові заперечен-
ня проти позову та посилання на докази, якими вони 
обгрунтовуються.

Роз’яснити відповідачу та третій особі, що відпо-
відно до положень ст. 74 п. 9 ЦПК України, з опублі-
куванням оголошення про виклик, відповідач та тре-
тя особа вважаються повідомленими про час і місце 
розгляду справи.

У випадку неможливості прибути у судове засідан-
ня відповідач та третя особа зобов’язані повідомити 
суд про причини неявки.

У разі неявки у судове засідання відповідача, тре-
тьої особи, повідомлених належним чином, суд ви-
рішує справу на підставі наявних у ній даних чи до-
казів.

Суддя Парфененко О. Я.

На розгляді Кремінського районного суду Луганської області (головуючий  
суддя Безкровний І. Г.) знаходиться кримінальне провадження № 1-кп/414/211/2017 
(ЄУН 433/605/17) за обвинуваченням Грєбєнщікова Андрія Анатолійовича, 
01.06.1976 р.н., у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 2583 КК України, по якому здійснювалося спеціальне досудове розслідування.

Обвинувачений Грєбєнщіков Андрій Анатолійович викликається Кремінським 
районним судом Луганської області у підготовче судове засідання у зазначеному 
кримінальному провадженні, яке відбудеться 28 вересня 2017 року о 12 год. 30 хв. 
у залі судових засідань Кремінського районного суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Кремінна, площа Красна, 5.

Після опублікування цього оголошення обвинувачений вважається повідомле-
ним про дату, час та місце розгляду справи належним чином. У разі неявки обви-
нуваченого кримінальне провадження буде розглядатися за його відсутності в по-
рядку спеціального судового провадження.

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської області перебуває кри-
мінальне провадження № 415/3319/16-к, внесене до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань № 22016130000000109 від 17.05.2016 року, стосовно Кравцової Ві-
кторії Григорівни, 17 грудня 1959 року народження, обвинуваченої у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке здійснюється за відсутності об-
винуваченої, в порядку спеціального судового провадження.

Обвинувачена Кравцова Вікторія Григорівна зареєстрована за адресою: Луган-
ська область, місто Алчевськ, вул. Фрунзе, буд. 3.

На підставі ст. ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський міський суд Луган-
ської області викликає Кравцову Вікторію Григорівну в судове засідання, яке від-
будеться 28 вересня 2017 року о 09.30 годині в залі судових засідань Лисичан-
ського міського суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Лиси-
чанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядатиметься колегією суддів у складі:  
головуючої судді Старікової М. М., судді Березіна А. Г., судді Калмикова Ю. О.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, Доне-
цька область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5) розглядає цивільну спра-
ву за позовною заявою Цапенко Наталії Іванівни до Горлівської міської 
ради про визначення додаткового строку для подання заяви про при-
йняття спадщини.

Відповідач по справі Горлівська міська рада (останнє відоме суду 
місце реєстрації за адресою: Донецька обл., м. Горлівка, просп. Пере-
моги, буд. 67) викликається 28 вересня 2017 року на 09 годину 00 хви-
лин до суду, каб. 301, для участі в розгляді справи по суті.

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

Суддя Конопленко О. С.

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської області перебуває кри-
мінальне провадження № 415/3114/16-к, стосовно Казацького Олександра Олек-
сандровича, 07 жовтня 1982 року народження, обвинуваченого у вчиненні зло-
чинів, передбачених ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 437 КК України, 
яке здійснюється за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Обвинувачений Казацький Олександр Олександрович зареєстрований за адре-
сою: Луганська область, місто Сорокине (Краснодон), вул. Баумана, буд. 29.

На підставі ст. ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський міський суд Луганської 
області викликає Казацького Олександра Олександровича в судовий розгляд 29 
вересня 2017 року об 11.00 годині, яке відбудеться в залі судових засідань Лиси-
чанського міського суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Ли-
сичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядатиметься колегією суддів у складі: голову-
ючого судді Старікової М. М., судді Березіна А. Г., судді Калмикової Ю. О.

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської області перебуває 
кримінальне провадження стосовно Гузьо В’ячеслава Михайловича, обвину-
ваченого у вчиненні злочинів, передбачених ст. 260 ч. 2, ст. 115 ч. 1 КК Укра-
їни, яке здійснюється за відсутності обвинуваченого, в порядку спеціально-
го судового провадження.

Обвинувачений Гузьо В’ячеслав Михайлович зареєстрований за адресою: 
Луганська область, місто Новодружеськ, вул. Миру, 14/10.

На підставі ст. ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський міський суд Лу-
ганської області викликає Гузьо В’ячеслава Михайловича у судовий розгляд 
29 вересня 2017 року о 09 годині 30 хвилин за адресою суду: Луганська об-
ласть, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне проводження розглядатиметься колегією суддів у складі:  
головуючого судді Старікової М. М., суддів Березіна А. Г., Калмикової Ю. О.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, Донецька об-
ласть, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу № 219/7594/17; 
2/219/3643/2017 за позовною заявою  Максимчук Наталі Олександрівни до 
Максимчука Максима Вікторовича про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі Максимчук Максим Вікторович (останнє відоме суду 
місце реєстрації за адресою: Донецька область, Новоазовський район, с. Со-
пине, вул. Азовська, 5) викликається 29 вересня 2017 року на 08 годину 50 
хвилин до Артемівського міськрайонного суду Донецької області за адресою: 
м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 201, для участі в розгляді справи по суті. Відпові-
дачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випад-
ку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причину неявки, інак-
ше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Брежнев О. А.

Бобровицький районний суд Чернігівської облас-
ті м. Бобровиця викликає відповідача Лимар Воло-
димира Олексійовича, 14.02.1987  року народження, 
який проживає за адресою: м. Бобровиця Чернігів-
ської області, вул. Щаслива, 78 в судове засідання 
на 03 жовтня 2017 року о 09 год. 00 хв. В разі неяв-
ки в судове засідання, справа буде слухатися у ва-
шу відсутність.

Адреса суду: вул. Незалежності, 47, м. Бобровиця, 
Чернігівська область, Бобровицький район, 17400.

Суддя О. В. Кузюра

Дарницький районний суд м. Києва викликає як відповідача 
Луцкевича Олександра Володимировича, останнє відоме місце 
проживання якого: м. Київ, вул. Гришка, буд. 9, кв. 141, для учас-
ті у судовому розгляді цивільної справи за позовом Ніколішена 
Олега Миколайовича до Луцкевича Олександра Володимирови-
ча, про стягнення коштів, яке відбудеться 12.10.2017 року о 15 
год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 
5-А, каб. 124, під головуванням судді Даниленко В. В.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважа-

ється повідомленим про день, час та місце розгляду справи і в 
разі неявки його до суду справа може бути розглянута за його 
відсутності.

Відповідач у випадку неявки в судове засідання зобов’язаний 
повідомити суд про поважність причини неявки.

Літинський районний суд Вінницької області ви-
кликає як відповідача Чопу Віру Михайлівну в смт Лі-
тин, вул. Героїв Чорнобиля, 30, каб. № 3 для участі в 
розгляді справи за позовом ПАТ «Дельта банк» до 
Чопи Віри Михайлівни про стягнення заборгованос-
ті за кредитною лінією на 04.10.2017 року на 11.30 
годину.

У разі неявки Чопи В. М. справу буде розглянуто 
на підставі наявних доказів.

Суддя Білик Н. В.

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя викликає 

у судове засідання Пруднікова Віктора Дмитровича 

за позовом Пруднікової Анни Василівни до Прудні-

кова Віктора Дмитровича про розірвання шлюбу, що 

відбудеться 28.09.2017 р. о 08 год. 00 хв. в примі-

щенні Жовтневого районного суду м. Запоріжжя за 

адресою: 69063, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. 

Олександрівська, 6, каб. № 25.

Суддя В. М. Світлицька 

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу  
№ 2/219/3082/2017 за позовом Дуданової Ольги Геннадіївни до 
Дуданова Олександра Володимировича про позбавлення батьків-
ських прав, та цивільну справу № 2/219/3051/2017 за позовом Ду-
данової Ольги Геннадіївни до Дуданова Олександра Володимиро-
вича про стягнення аліментів.

Відповідач: Дуданов Олександр Володимирович (останнє відо-
ме суду місце реєстрації за адресою: Донецька область, м. Соле-
дар, вул. Маяковського 2/4), викликається 26 вересня 2017 року на 
09.00 годину до суду, каб. 204, для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позо-
вних заяв та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен по-
відомити суд про причину неявки, інакше справи будуть розгляну-
ті за його відсутності.

Суддя Медінцева Н. М.

Слов’янським міськрайонним судом Донецької 
області (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольсько-
го, 2) розглядається кримінальне провадження за 
обвинуваченням Богатира Якова Геннадійовича, у 
вчиненні кримінального правопорушення передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений: Богатир Яків Геннадійович, остан-
нє місце реєстрації та проживання: Одеська область, 
Комінтернівський район, с. Свердлове, вул. Гагаріна, 
буд. 12, викликається на 26 вересня 2017 року на 09 
год. 00 хв. та на 28 вересня 2017 року на 09 год. 00 
хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

Суддя С.Г. Пронін

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, Донецька область, м. Лиман, вул. Неза-
лежності, 13) в спеціальному судовому провадженні 
розглядається кримінальне провадження по обвину-
ваченню Маринченка Юрія Миколайовича у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 
2 ст. 110 КК України.

Обвинувачений Маринченко Юрій Миколайович 
викликається до каб. № 16 суду на 27 вересня 2017 
року на 14 юдину 00 хвилин для участі у підготовчо-
му судовому засіданні.

Суддя Шаньшина M. B.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій облас-
ті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільні справи про стягнення заборгованості за позо-
вною заявою КП Миколаївської міської ради «Сервіскому-
ненерго» до відповідачки Попелкової Надії Андріївни, остан-
нє місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Мико-
лаївка, вул. Миру, буд. 7, кв. 102, викликається 29 вересня 
2017 року о 09 год. 30 хв. до суду для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен 
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута у її відсутності.

Суддя Кузнецов Р. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Доне-
цької області (85104, м. Костянтинівка Доне-
цької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає ци-
вільну справу за позовом Немтинова Олексія 
Сергійовича до Немтинової Наталі Геннадіївни 
про розірвання шлюбу. Відповідачка у справі 
Немтинова Наталя Геннадіївна, 01.12.1982 р.н., 
останнє відоме місце реєстрації: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, вул. Макарова, буд. 83, кв. 1, 
викликається до суду на 29 вересня 2017 року о 
08 годині 40 хвилин, каб. № 14, для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття відповідачка повинна повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута за її відсутності.

Суддя О. В. Бєлостоцька

Костянтинівський міськрайонний суд Доне-
цької області (85104, м. Костянтинівка Доне-
цької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає ци-
вільну справу за позовом Омельченко Світла-
ни Олександрівни до Омельченка Євгена Юрійо-
вича про розірвання шлюбу. Відповідач у спра-
ві Омельченко Євген Юрійович, 14.04.1983 р.н., 
останнє відоме місце реєстрації: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, вул. Тичини, буд. 30, кв. 8, 
викликається до суду на 29 вересня 2017 року о 
08 годині 20 хвилин, каб. № 14, для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачеві пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття відповідач повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за його відсутності.

Суддя О. В. Бєлостоцька

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій 
області (84112, м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, 2) розглядає цивільну справу за позо-
вом Органу опіки та піклування Слов’янської 
міської ради Донецької області до Ясінської 
Дар’ї Євгенівни про позбавлення батьківських 
прав.

Відповідачка Ясінська Дар’я Євгенівна, остан-
нє відоме місце реєстрації: Донецької області,  
м. Слов’янськ, вул. Комінтерна, б. 93, виклика-
ється 27 вересня 2017 року о 09 год. 00 хв. до 
суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття відповідач повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута у її відсутності.

Суддя Кузнецов Р. В.

Слов’янський міськрайонний суд у Доне-
цькій області (84112, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, 2) розглядає цивільну спра-
ву про розірвання шлюбу за позовом Андре-
євої Анастасії Ігорівни до Андрєєва Євгена 
Володимировича, останнє місце реєстрації та 
проживання: Донецька обл., м. Миколаївка, 
пров. Польовий, буд. 38-а, що викликається 
28 вересня 2017 року о 14 год. 00 хв. до суду 
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випад-
ку неприбуття відповідач повинен повідоми-
ти суд про причини неявки, інакше справа бу-
де розглянута у його відсутності.

Суддя Кузнецов Р. В.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій 
області (84112, м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, 2) розглядає цивільну справу за позо-
вом Смирнова Юрія Михайловича до Смирно-
ва Олександра Юрійовича про визнання особи 
такою, що втратила право користування жилим 
приміщенням.

Відповідач: Смирнов Олександр Юрійович, 
останнє відоме місце реєстрації: Слов’янський 
р-н Донецької області, с. Сергіївка, вул. Собор-
на, буд. 25, викликається 29 вересня 2017 ро-
ку о 13 год. 00 хв. до суду для участі у розгля-
ді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття відповідач повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута у його відсутності.

Суддя Кузнецов Р. В.
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ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
№ 10/4/1-22455-16 від 19.09.2017
Федотенков Олександр Миколайович, 07.01.1959 року народження, міс-

це проживання (останнє відоме місце перебування) — місце проходжен-
ня військової служби: Головне командування Військово-Морського флоту 
Російської Федерації, розташоване за адресою:    Російська Федерація, м. 
Санкт-Петербург, Адміралтійський проїзд, 1, відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135, 137, 297-5 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК 
України) викликається 28 вересня 2017 року о 10:00 год. до Головної вій-
ськової прокуратури Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, 
вул. Авіаконструктора Антонова, 2-а, кабінет № 9 (тел. 044-242-09-02) для 
участі як підозрюваний у відкритті стороною обвинувачення матеріалів до-
судового розслідування № 42016000000002298 від 09.09.2016 за ознаками 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110;  ч. 4  
ст. 27, ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодек-
су України та ознайомлення з матеріалами цього досудового розслідування.  

У відповідності до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний 
зобов’язаний прибути за викликом до слідчого, а в разі неможливості прибу-
ти за викликом у призначений строк — заздалегідь повідомити про це слід-
чого.

Згідно ст. 138 КПК України, поважними причинами неприбуття особи на 
виклик є: 1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;  
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішен-
ня; 3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха 
або інші подібні обставини); 4) відсутність особи у місці проживання протя-
гом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 5) тяжка хворо-
ба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або ва-
гітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад; 6) смерть 
близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза 
їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 8) інші об-
ставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Статтею 139 КПК України передбачені наслідки неприбуття на виклик: 
ч. 1 - якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом поряд-

ку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про 
виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без по-
важних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього на-
кладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної 
заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 
0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на ви-
клик слідчого судді, суду.

ч. 2 - у випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрю-
ваного може бути застосовано привід.

ч. 5 - ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик 
слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як 
два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержав-
ний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального 
досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Згідно п. 201 розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України, положення 
ч. 5 ст. 139 цього Кодексу поширюються також на осіб, які понад шість міся-
ців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримі-
нальної відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони 
перебувають за межами України, на тимчасово окупованій території України 
або в районі проведення антитерористичної операції.

Старший слідчий в особливо важливих справах
Головної військової прокуратури
Генеральної прокуратури України                                                          О. Рижий 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
№ 10/4/1-22447-16 від 19.09.2017
Булгаков Дмитро Віталійович, 20.10.1954 року народження, проживаю-

чий (зареєстрований) за адресою: Російська Федерація, м. Москва, вул. Руб-
льовське шосе, буд. 18, корп. 3, кв. 72, місце проходження служби — Мі-
ністерство оборони Російської Федерації, дислоковане за адресою: м. Мо-
сква, вул. Знаменка, 19, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 297-5 Кри-
мінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) виклика-
ється 28 вересня 2017 року о 10:00 год. до Головної військової прокурату-
ри Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Авіаконструк-
тора Антонова, 2-а, кабінет № 9 (тел. 044-242-09-02) для участі як підозрю-
ваний у відкритті стороною обвинувачення матеріалів досудового розсліду-
вання № 42016000000002291 від 09.09.2016 за ознаками кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 28, ч. 1 
ст. 437; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України та 
ознайомлення з матеріалами цього досудового розслідування. 

У відповідності до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний 
зобов’язаний прибути за викликом до слідчого, а в разі неможливості прибу-
ти за викликом у призначений строк — заздалегідь повідомити про це слід-
чого.

Згідно ст. 138 КПК України, поважними причинами неприбуття особи на 
виклик є: 1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;  
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішен-
ня; 3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха 
або інші подібні обставини); 4) відсутність особи у місці проживання протя-
гом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 5) тяжка хворо-
ба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або ва-
гітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад; 6) смерть 
близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза 
їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 8) інші об-
ставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Статтею 139 КПК України передбачені наслідки неприбуття на виклик: 
ч. 1 - якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом поряд-

ку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про 
виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без по-
важних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього на-
кладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної 
заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 
0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на ви-
клик слідчого судді, суду.

ч. 2 - у випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрю-
ваного може бути застосовано привід.

ч. 5 - ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик 
слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як 
два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержав-
ний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального 
досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Згідно п. 201 розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України, положення 
ч. 5 ст. 139 цього Кодексу поширюються також на осіб, які понад шість міся-
ців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримі-
нальної відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони 
перебувають за межами України, на тимчасово окупованій території України 
або в районі проведення антитерористичної операції.

Старший слідчий в особливо важливих справах
Головної військової прокуратури
Генеральної прокуратури України                                                          О. Рижий 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
№ 10/4/1-22448-16 від 19.09.2017
Панков Микола Олександрович, 02.12.1954 року народження, проживаю-

чий (зареєстрований) за адресою: Російська Федерація, м. Москва, пров. Ве-
ликий Каретний, буд. 17, кв. 81, місце проходження державної служби — Мі-
ністерство оборони Російської Федерації, дислоковане за адресою: м. Мо-
сква, вул. Знаменка, 19, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 297-5 Кри-
мінального процесуального кодексу України (далі — КПК України) виклика-
ється 28 вересня 2017 року о 10:00 год. до Головної військової прокуратури 
Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Авіаконструкто-
ра Антонова, 2-а, кабінет № 9 (тел. 044-242-09-02) для участі як підозрюва-
ний у відкритті стороною обвинувачення матеріалів досудового розслідуван-
ня № 42016000000002295 від 09.09.2016 за ознаками кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110;  ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 
27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України та ознайомлення з 
матеріалами цього досудового розслідування.  

У відповідності до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний 
зобов’язаний прибути за викликом до слідчого, а в разі неможливості при-
бути за викликом у призначений строк – заздалегідь повідомити про це слід-
чого.

Згідно ст. 138 КПК України, поважними причинами неприбуття особи на 
виклик є: 1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;  
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішен-
ня; 3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха 
або інші подібні обставини); 4) відсутність особи у місці проживання протя-
гом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 5) тяжка хворо-
ба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або ва-
гітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад; 6) смерть 
близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза 
їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 8) інші об-
ставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Статтею 139 КПК України передбачені наслідки неприбуття на виклик: 
ч. 1 - якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом поряд-

ку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про 
виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без по-
важних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього на-
кладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної 
заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 
0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на ви-
клик слідчого судді, суду.

ч. 2 - у випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрю-
ваного може бути застосовано привід.

ч. 5 - ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик 
слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як 
два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержав-
ний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального 
досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Згідно п. 201 розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України, положення 
ч. 5 ст. 139 цього Кодексу поширюються також на осіб, які понад шість міся-
ців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримі-
нальної відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони 
перебувають за межами України, на тимчасово окупованій території України 
або в районі проведення антитерористичної операції.

Старший слідчий в особливо важливих справах
Головної військової прокуратури
Генеральної прокуратури України                                                          О. Рижий 

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. 
Добровольського, буд. 2) знаходиться криміналь-
не провадження № 4201505000000046 (номер спра-
ви 1-кп/243/46/2017) за обвинуваченням Сталенно-
го Владислава Юрійовича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК 
України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Хаустова Т.А. викликає обвинувачено-
го Сталенного Владислава Юрійовича, який зареє-
стрований за адресою: Донецька область, м. Горлів-
ка, вул. Перемоги, будинок № 162, квартира № 47, у 
судові засідання, які відбудуться 29 вересня 2017 ро-
ку о 13 годині 30 хвилин, 02 жовтня 2017 року о 14 
годині 30 хвилин, 03 жовтня 2017 року о 08 годині 30 
хвилин, у залі судового засідання № 19.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув 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.

Суддя Т. А. Хаустова

В провадженні Жовтневого районного суду  
м. Маріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь,  
пр. Металургів, 31) перебуває кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Зінченка Віталія Микола-
йовича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Зінченко Віталій Миколайович, 
20.11.1974 року народження (вул. Менделєєва, буд. 
17, кв. 29, м. Волноваха, Донецька обл.) викликаєть-
ся для участі у підготовчому розгляді справи, що від-
будеться 29.09.2017 року об 11.30 годині в примі-
щенні суду, за адресою: Донецька область, м. Маріу-
поль, пр. Металургів, 31, каб. 14.

Суддя І. О. Мельник

В провадженні Жовтневого районного суду  
м. Маріуполя Донецької області (87500, м. Маріу-
поль, пр. Металургів, 31) знаходиться кримінальне 
провадження за обвинуваченням Шашкіна Костян-
тина Валерійовича, у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1, ст. 263 ч. 1 
КК України, який викликається для участі у розгляді 
кримінального провадження, яке відбудеться 29 ве-
ресня 2017року об 11.00 годині, 23 жовтня 2017 року 
о 15.00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Ма-
ріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.

Суддя О. Г. Васильченко

В провадженні Жовтневого районного суду  
м. Маріуполя Донецької області (87500. м. Маріу-
поль, пр. Металургів, 31) знаходиться кримінальне 
провадження за обвинуваченням Лаєвської Інни Ва-
леріївни, 07 квітня 1973 року народження, у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України, яка викликаєть-
ся для участі у розгляді кримінального провадження, 
яке відбудеться 27 вересня 2017 року о 14.30 годи-
ні в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т. 
Металургів, 31.

Суддя Н. П. Кір’якова

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, 
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну 
справу № 2/229/1516/2017 ЄУН 229/3063/17 за по-
зовом Мунжиу Світлани Сергіївни до Мунжиу Діоні-
са про розірвання шлюбу. Відповідач у справі Мун-
жиу Діоніс, 11 серпня 1983 року народження (остан-
нє місце проживання: 84200, Донецька область,  
м. Дружківка, вул. Соборна, 40), викликається на 29 
вересня 2017 року на 09.00 годину до суду, зал № 7 
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. В разі неявки відповідача 
справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Рагозіна С. О.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріупо-
ля (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розгля-
дає справу за кримінальним провадженням віднос-
но Лакізи Олексія Ігоровича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Обвинувачений Лакіза Олексій Ігорович виклика-
ється на 28 вересня 2017 року на 08.30 годину, на 
29 вересня 2017 року на 09.00 годину, до Орджоні-
кідзевського районного суду міста Маріуполя Доне-
цької області для участі в розгляді справи по суті.

Суддя Щербіна А. В.

Дружківський міський суд Донецької області ви-
кликає як відповідача Дроботова Миколу Сергійови-
ча, останнє відоме місце проживання: Донецька обл., 
м. Дружківка, смт Олексієво-Дружківка, вул. М. Ян-
ка (Кірова), 11, по справі за позовом Дроботової Ні-
ни Олександрівни до Дроботова Миколи Сергійовича 
про розірвання шлюбу, в судове засідання, яке від-
будеться 27 вересня 2017 р. о 09.00 год. в приміщен-
ні суду за адресою: Донецька обл., м. Дружківка, вул. 
Енгельса, 45. В разі неявки в судове засідання суд 
розглядатиме справу у відсутності відповідача за на-
явними у справі доказами.

Суддя Т. Л. Панова

Маринюк Віктор Григорович, 16 вересня 1975 року на-
родження, місце народження: село Будичани, Чуднівський 
район, Житомирська область, останнє відоме місце про-
живання: село Будичани, Чуднівський район, Житомир-
ська область викликається до Броварського міськрайонно-
го суду Київської області як відповідач по цивільній справі  
№ 361/4707/17 (провадження № 2/361/2663/17) за позовом 
Маринюк Галини Василівни до Маринюка Віктора Григоро-
вича про розірвання шлюбу.

Судовий розгляд справи відбудеться 18 жовтня 2017 ро-
ку о 08 год. 30 хв. Явка до суду обов’язкова. Адреса суду: 
07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Грушевського, 2, кабі-
нет (зал с/з) № 217.

Суддя В. О. Василишин

Красноармійським міськрайонним судом Доне-
цької області здійснюється спеціальне судове про-
вадження по кримінальному провадженню за обви-
нуваченням Ростовського Едуарда Станіславовича, 
13.08.1971 р.н., за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Ростовському Е. С. необхідно 
з’явитись до зали судового засідання № 9 Красно-
армійського міськрайонного суду Донецької області 
за адресою: 85302, Донецька область, м. Покровськ 
(Красноармійськ), вул. Європейська, б. 22 на 15.00 
год. 29.09.2017 р.

Суддя І. В. Корнєєва

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205,  
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну справу 
№ 2/229/1307/2017 за позовом Мирончук Неоніли Митрофа-
нівни до Головко Тетяни Анатоліївни про визнання особи та-
кою, що втратила право користування житловим приміщен-
ням. Відповідачка у справі Головко Тетяна Анатоліївна, 23 
листопада 1988 року народження (останнє місце проживан-
ня: м. Дружківка, Донецька обл., вул. О. Тихого, 150), викли-
кається на 28 вересня 2017 р. на 09:00 годину до суду, зал 
судового засідання № 1 для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. В разі неявки відповідачки справа бу-
де розглянута у її відсутності.

Суддя А. Л. Гонтар

Красноармійським міськрайонним судом Донецької 
області здійснюється спеціальне судове провадження за 
кримінальним провадженням щодо Жиліна Олександра 
Борисовича, обвинуваченого за ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, судовий розгляд якого відкладено на 15.30 год. 27 
вересня 2017 року та на 09.00 год. 02 жовтня 2017 року.

Обвинуваченому Жиліну О. Б. необхідно з’явитись до 
зали судового засідання № 6 Красноармійського місь-
крайонного суду Донецької області за адресою: 85302, 
Донецька область, м. Покровськ Донецької області, вул. 
Європейська, 20 на 15.30 год. 27 вересня 2017 року та на 
09.00 год. 02 жовтня 2017 року.

Суддя Стоілова Т. В.

Тальнівський районний суд Черкаської області повтор-
но викликає як відповідача Бойка Віктора Олександровича, 
22.06.1958 народження, у судове засідання по справі за по-
зовом Приватного акціонерного товариства «ПРОСТО-стра-
хування» до Бойка Віктора Олександровича про відшкоду-
вання шкоди, яке призначено на 02.10.2017 р. об 11 год. 30 
хв. у приміщенні суду за адресою: Черкаська обл., м. Таль-
не, вул. Соборна, 42 під головуванням судді Дьяченка Д. О.

У разі неявки відповідача в судове засідання дане оголо-
шення вважається належним повідомленням і по справі бу-
де винесено заочне рішення.

У разі неявки в судове засідання з поважної причини від-
повідач зобов’язаний повідомити суд про неявку та її при-
чину.

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської 
області (Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. 
Кібрика, 11, каб. 16) викликає Радіонову Наталю Ар-
кадіївну як відповідача в судове засідання, яке від-
будеться 29 вересня 2017 року о 09.00 год. по спра-
ві за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Радіонової Ната-
лі Аркадіївни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

У випадку неприбуття в судове засідання відпові-
дача, необхідно повідомити суд про причини неявки, 
інакше справу буде розглянуто в її відсутність згід-
но ст. 169 ЦПК України, на підставі наявних у ній ма-
теріалів.

Суддя Л. В. Лузан

Бершадський районний суд Вінницької області викли-
кає в судове засідання як відповідача Лазоренка Віталія 
Петровича по цивільній справі № 126/2071/17 за позовом 
Козяр Олени Михайлівни до Лазоренка Віталія Петрови-
ча, про зміну розміру аліментів.

Розгляд справи відбудеться у приміщенні Бершад-
ського районного суду (м. Бершадь, вул. Шевченка, № 4) 
о 09.00 годині 02.10.2017 року.

У разі неявки сторони, справа буде розглянута за від-
сутності відповідача на підставі наявних в справі доказів.

З опублікуванням даного оголошення Лазоренко Віта-
лій Петрович вважається повідомленим про час та місце 
розгляду справи.

Суддя Рудь О. Г.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (суддя Головін В. О.) викликає в судове за-
сідання як відповідача Кондратовича Олега Петровича у 
справі за позовом Разладової Олени Володимирівни про 
зняття арешту з майна.

Останнє місце проживання відповідача: вул. Універси-
тетська, буд. 63, кв. 50, м. Донецьк, Донецька область.

Судове засідання призначене на 16 листопада 2017 р. 
о 13.30 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 
135, зал № 7.

У разі неявки відповідача у судове засідання справа, 
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута 
за його відсутністю.
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Вінницька поліція  
вилучає незаконну зброю 

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ОПРАЦЮВАННЯ. Під час профілактичних заходів, спрямо-
ваних на протидію незаконному обігу вогнепальної зброї, боє-
припасів до неї та вибухівки, які в області проводять із 6 верес-
ня, працівники поліції вилучили понад 2100 одиниць зброї, боє-
припасів та майже 2 кілограми вибухових речовин. 

Серед них більш як 2000 набоїв різного калібру, 13 гранат, 
17 одиниць саморобної зброї, 106 вибухових пристроїв, 7 кара-
бінів, 8 пістолетів, 3 обрізи. 

За період практичного етапу опрацювання територіальні під-
розділи Головного управління Національної поліції зареєстру-
вали 73 кримінальних провадження, пов’язаних з незаконним 
обігом зброї. У відділі комунікацій поліції області зауважують, 
що лише добровільно здавши незареєстровану зброю, можна 
уникнути покарання.

Подорож Сумами  
тепер у форматі 3D

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр» 

ЗРУЧНІСТЬ. Творча група сумчан завершила роботу у рам-
ках проекту Open Ukraine, завдяки якій усі охочі відтепер мо-
жуть здійснити екскурсію обласним центром над Пслом у фор-
маті 3D. Відповідну ініціативу «Агентства промоції «Суми» про-
фінансовано з міського бюджету в обсязі 50 тисяч гривень. 
Суми стали сьомим українським  містом — разом з Києвом, 
Львовом, Івано-Франківськом, Одесою, Луцьком та Кам’янцем-
Подільським, де запроваджено такий зручний варіант екскурсії.  
Для всіх охочих доступні 50 локацій, які допоможуть поринути 
у світ слобожанського міста з його історичними, архітектурни-
ми, музейними, виставковими та іншими пам’ятками. Можна 
побувати не тільки в центрі, а й на околицях Сум,  мальовничих 
і привабливих з туристичної точки зору.

Зручною формою «відвідування»  вже скористалися перші 
екскурсанти з інших населених пунктів  України та з-за кор-
дону.  

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ. 
Торф та суха рослинність зайня-
лися  в адміністративних межах 
Білозірської об’єднаної територі-
альної громади Черкаського ра-
йону ще 17 вересня. Спільними 
зусиллями пожежно-рятуваль-
них підрозділів та інших служб 
станом на 22 вересня вдало-
ся ліквідувати вогонь на пло-
щі майже 10 гектарів. На міс-
ці надзвичайної ситуації цілодо-
бово працюють рятувальні під-
розділи. Їм допомагають лісівни-

ки, військові, правоохоронці та 
курсанти Черкаського інституту 
пожежної безпеки імені Героїв 
Чорнобиля.

Серед проблем, які істотно 
ускладнюють проведення робіт 
на місці пожежі, сильна посуха, 
низький рівень залягання ґрун-
тових вод та віддаленість вод-
них джерел, звідки рятувальни-
ки можуть взяти воду для гасін-
ня. Пожежні насосні станції вста-
новлено на березі річки Ірдинь 
більш як за кілометр від осно-
вних осередків пожежі. Загалом 
на трьох оперативних дільницях 
прокладено близько двох кіло-

метрів рукавних ліній, працюють 
12 пожежних стволів.

Працівники лісового госпо-
дарства за допомогою тракто-
рів проводять обвалування та 
створення заглиблених меліо-
ративних смуг навколо небез-
печних ділянок. Для обмежен-
ня перебування в небезпеч-
ній зоні сторонніх осіб пред-
ставники поліції навколо міс-
ця пожежі перекрили авто-
мобільні та пішохідні шляхи. 
Дві групи працівників Чер-
каського міськрайонного від-
ділу Управління ДСНС Укра-
їни у Черкаській області ра-

зом із волонтерами проводять 
інформаційно-роз’яснювальну 
роботу серед населення селищ 
Ірдинь та Дубіївка. Фахівці ін-
формують  людей  про опера-
тивну обстановку, а також дають 
поради щодо зменшення впливу 
негативних чинників горіння тор-
фу на здоров’я. Такі рейди відбу-
ваються не лише в Черкаському 
районі, а й у сусідніх. 

Учора в Ірдині відбулося виїз-
не засідання регіональної комісії 
з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуа-
цій, яке  провів голова облдерж-
адміністрації Юрій Ткаченко. 

Гасіння пожежі ускладнює посуха

АРОМАТ ЛЬВОВА. На ка-
ву до міста Лева — актуаль-
но завжди. Та щороку восени  
поціновувачів підбадьорливо-
го ароматного напою, який 
давно став невід’ємним сим-
волом  міста, об’єднує тради-
ційне міське свято. Наприкін-
ці вересня Lviv Coffee Festival 
скликає  професіоналів, екс-
пертів і просто шанувальників 
справжньої якості і смаку; за-
тишні львівські кав’ярні про-
понують якнайширший  ви-
бір найоригінальніших каво-
вих ласощів, змагаючись за 
звання кращого кавового за-
кладу. А переможців  визна-
чають  за допомогою кавома-
нів-відвідувачів. Організато-
ри запрошують ще  й на ве-
лопробіг Кавова миля та  Ка-
вовий  ярмарок. І як свідчить 
джезва, в якій варили аромат 
Львова на відкритті фестива-
лю,  — кави вистачить на всіх.

ФОТОФАКТ

Василь БЕДЗІР,  
«Урядовий кур’єр»

ЕТНОБАРВИ. Разом зі ще-
дрими врожаями винограду, 
яблук, горіхів середина осе-
ні збагатилася на Закарпат-
ті фестивалями культур націо-
нальних меншин. Один за од-
ним вони цими днями прохо-
дять у різних містах і районах. 
Відбулися два такі етнозаходи і 
в Ужгороді.

Першими в суботу на пло-
щі біля Генерального консуль-
ства Угорщини з національною 
культурою, традиціями, кухнею 
ознайомлювали закарпатські 
угорці. Гостей і учасників віта-
ли Генеральний консул Угорщи-
ни в Ужгороді Йожеф Бугойло, 
уповноважений уряду Угорщи-
ни Іштван Грежо, заступник го-
лови Закарпатської облдержад-
міністрації Віктор Мікулін, голо-
ва Демократичної спілки угорців 
України Ласло Зубанич і народ-
ний депутат України голова То-
вариства угорської культури За-
карпаття Василь Брензович.

Від імені української влади Ві-
ктор Мікулін запевнив закарпат-
ських угорців у підтримці держа-
ви. 

«Ми зацікавлені, щоб націо-
нальні меншини, які проживають 
на території області, тут і зали-
шалися, продовжуючи традиції», 

–— наголосив державний служ-
бовець.

«Ми повинні стати більш від-
критими для українського сус-
пільства і показати, що не мож-
на вірити казкам про начебто по-

таємні наміри угорців. Ми були і 
залишаємося вірними Україні», 
— сказав Ласло Зубанич.

Художні колективи — і профе-
сійні, й аматорські — з тимчасо-
вої сцени відкривали присутнім 

багатство угорського пісенного 
фольклору, красу танців, звича-
їв і обрядів. 

Гостей частували угорськи-
ми стравами та напоями: м’ясом 
свинки особливої породи манга-
ліца, ковбасками, смачними по-
гачами зі шкварками та тради-
ційною угорською випічкою кюр-
тошколач, різновидами тради-
ційних напоїв. Можна було отри-
мати уроки ткацтва та кухар-
ства, а також спробувати опану-
вати народний танець чардаш.

Наступного дня в Закарпат-
ському музеї архітектури та по-
буту щорічне свято «Словен-
ска веселіца» провели закар-
патські словаки. На цьому фес-
ті побажання висловили Гене-
ральний консул Словаччини в 
Ужгороді Мірослав Мойжіта, го-
лова центральної ради Союзу 
русинів-українців Словацької 
Республіки Петро Сокол, лідер 
культурно-освітньої організації 
«Матіца словенска» на Закар-
патті Йосип Гайніш та інші по-
важні гості.

«На знак підтримки всіх 
націо нальних меншин, які про-
живають на Закарпатті, на всіх 
святах, які проводять національ-
ні меншини краю, промовляю їх-
ньою рідною мовою», — наголо-
сив на «Словенскій веселіці» го-
лова Закарпатської облдерж-
адміністрації Геннадій Москаль. 

В Ужгороді презентували культуру нацменшини

Найспритнішим вдалося опанувати чардаш із перших рухів
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