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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 23 березня 2017 року
USD 2691.9904   EUR 2909.2340      RUB 4.6707     /    AU 336243.06      AG 4732.52      PT 261930.67     PD 212128.84

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ
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КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД

На Луганщині переселенцям,
які виявляють бажання жити 
і працювати на селі, надають
безкоштовні помешкання і
високооплачувану роботу 

ЦИФРА ДНЯ

Спецслужби РФ прибрали
ключового свідка

РЕЗОНАНС. Президент Петро Порошенко провів нараду із
силовиками з приводу вбивства колишнього депутата Держду-
ми Росії, якому було надане  громадянство України, Дениса Во-
роненкова. «Підступне вбивство у центрі Києва Дениса
Вороненкова — це акт державного тероризму Росії, яку він був
змушений покинути з політичних міркувань», — цитує слова
глави держави департамент прес-служби АП.

За словами Президента, у вбивстві чітко простежується «по-
черк російських спецслужб, який раніше неодноразово прояв-
лявся в різних європейських столицях». Петро Порошенко
наголосив, що загиблий російський політик був одним із клю-
чових свідків воєнної агресії Російської Федерації проти нашої
держави, зокрема Вороненков дав свідчення щодо звернення
Віктора Януковича до Володимира Путіна з проханням ввести
в Україну російські війська у 2014 році. «Вважаю невипадковим,
що вбивство відбулося в один день з диверсією в Балаклії на
Харківщині», — наголосив Президент.

ЦИТАТА ДНЯ

Іванна Климпуш-ЦинЦадзе:
«Що довше триває
конфлікт на сході, 

то більше розумію, що
його фактично

неможливо розв’язати
без міжнародної

присутності».
Віце-прем’єр-міністр про потребу в поліцейській
озброєній місії в зоні АТО, її доступ до неконтрольованих
територій і спостереження за кордоном
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5
ЕКСКЛЮЗИВ

Міністр екології та природних
ресурсів Остап Семерак про те,
як упоратися зі змінами
клімату, забрудненням повітря 
і куди йдуть екоподатки

Диверсія чи недбальство?

НАДЗВИЧАЙНА ПОДІЯ. У Балаклійському районі на Харківщині
горить  один із найбільших складів боєприпасів Міноборони
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2071-2222 грн
за тонну становитиме, за рішенням
НКРЕКП, ціна вугілля антрацитової 

та газової груп, необхідного для роботи
вітчизняних ТЕЦ

Нетипова угода як захист від обману
ФІНАНСИ. Клієнт банку має наполягати на внесенні своїх пунктів під час ознайомлення 
з договором установи

Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’ єр»

Експерти наголошують на тому,
що банки почали  жорсткіше

ставитися до питання повернення
депозитів своїм вкладникам та вза-

галі порушувати різні умови таких
договорів. До них слід зарахувати,
приміром, затягування видачі 
грошей з усіма накопиченими від-
сотками, односторонню зміну ме-
неджерами банку умови чинності
договору тощо. 

«УК» хотів освіжити ці питання
новими коментарями та думками. 

За словами президента громад-
ського об’єднання «Фінансова 
грамота України» Віктора
Стрель никова, якщо у середині
2014 року такі порушення стосува-

лися 42 із 173 банків, то вже напри-
кінці 2016-го, коли працювало
близька 90 фінансових установ, та-
ке було притаманно вже не менш
як 60 банкам. Тобто зростання цієї
негативної тенденції, як бачимо,
навіть з огляду на істотне зменшен-

ня кількості фінансових установ
доволі відчутне. Цікава картина
звернень громадян до регулятора
щодо будь-яких порушень
(принаймні, на їхній погляд)
прав банками, де вони від-
крили депозитні рахунки. 4
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оголошення

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового  

розслідування
Підозрюваному Кирпуну Альберту Борисовичу, 

06.06. 1964 року народження, який зареєстрований за 
адресою: м. Донецьк, вул. Мерецкова, буд. 5, на під-
ставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, вам необхід-
но з’явитися 28.03.2017, 29.03.2017, 30.03.2017 до СВ 
УСБУ в Донецькій області, до слідчого Черечина А.В. 
за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул.  
А. Нільсена, буд. 33, для вручення вам повідомлен-
ня про зміну повідомлення про підозру та про нову 
підозру, ознайомлення з матеріалами кримінально-
го провадження, отримання обвинувального акта та 
реєстру матеріалів при здійсненні спеціального досу-
дового розслідування у кримінальному проваджен-
ні №22017050000000092 за ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни. У разі неприбуття на виклик або ухилення від яв-
ки на виклик настають наслідки, передбачені ст. 139 
КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
для проведення слідчих дій у кримінальному  

провадженні
Підозрювана Генерозова Олександра Іванівна, 

10.09.1957 року народження, зареєстрована за адре-
сою: Донецька область, м. Харцизьк, с. Гірне, вул. Су-
ворова, буд. №44, кв. №4, на підставі ст.ст. 297-5, 133, 
135 КПК України, Вам необхідно з’явитися  «27» бе-
резня 2017 року, «28» березня 2017 року, «29» берез-
ня 2017 року та «30» березня 2017 року до каб. 306 
слідчого відділу УСБУ в Донецькій області, до слідчого 
Дейнеги Дениса Ігоровича, за адресою: Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, вул. Георгіївська, буд. №77, для 
проведення слідчих та процесуальних дій за Вашою 
участю в якості підозрюваної у кримінальному прова-
дженні №22017050000000114 від 14.03.2017, за фак-
том вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110 та ч. 
1 ст. 258-3 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
для проведення слідчих дій у кримінальному  

провадженні
Підозрюваний Неєр Віктор Іонатанович 14.04.1955 

року народження, зареєстрований за адресою: Доне-
цька область, м. Новогродівка, вул. Мічуріна, буд. №6, 
кв. №47, на підставі ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК Укра-
їни, Вам необхідно з’явитися  «27» березня 2017 ро-
ку, «28» березня 2017 року, «29» березня 2017 року 
та «30» березня 2017 року, до каб. 306 слідчого від-
ділу УСБУ в Донецькій області, до слідчого Дейне-
ги Дениса Ігоровича, за адресою: Донецька область, 
м. Маріуполь, вул. Георгіївська, буд. №77, для прове-
дення слідчих та процесуальних дій за Вашою участю 
в якості підозрюваного у кримінальному провадженні 
№22017050000000108 від 09.03.2017, за фактом вчи-
нення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Скадовський районний суд Херсонської області викликає Козло-
ва Євгена Миколайовича, 27.11.1981 року народження, зареєстрова-
ного за адресою: вул. Джарилгацька (Комсомольська), 278а, кв. 10 
м. Скадовськ, Херсонської області, в судове засідання як відповідача 
по цивільній справі № 663/135/17 за позовом Публічного акціонер-
ного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Козлова Єв-
гена Миколайовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 09.00 год. 28 березня 2017 ро-
ку в приміщенні Скадовського районного суду Херсонської облас-
ті за адресою: Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Мангубінська 
(Пролетарська), 39 каб. № 6.

В разі неявки до судового засідання справа буде розглянута у від-
сутність відповідача за наявними доказами.

Суддя О.Ю. Кустов

Інформація для абонентів ПрАТ «Фарлеп-Інвест»!
(код ЄДРПОУ 19199961)

Повідомляємо, що з 1 квітня 2017 року змінюються деякі тарифи 

на послуги Телефонія та Інтернет для існуючих абонентів — юри-

дичних осіб.

Детальна інформація - за телефоном (044) 507 00 00 або 177 (з 

телефонних ліній Vega). 

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (суддя О.О. Наумик) викли-
кає в судове засідання, яке відбудеться 31 березня 2017 року о 15.00 годин за адресою: 
м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп. 2, каб. 19, як відповідача по справі за по-
зовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» про стяг-
нення заборгованості:

Максименко Ігор Григорович, 18.05.1963 року народження, останнє місце прожи-
вання і реєстрації: 85152, Донецька область, Костянтинівський р-н, с. Осикове, вул. Ми-
колаїва.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази на їх під-
твердження. У разі неявки відповідача у судове засідання справа, згідно з вимогам ЦПК 
України справа може бути розглянута за його відсутності.

Суддя О.О. Наумик

До відома ДАК «ХЛІБ УКРАЇНИ»  
та ДП ДАК «Хліб України»  

«Зоринівський елеватор» та усіх інших державних органів
Повідомляємо, що відповідно до умов п. 12.1 договору простого това-

риства (спільної діяльності) № 12-06/07-СД від 12.06.2007 p., укладеного 
між ПП «СВФ «Агро» та ДП ДАК «Хліб України» «Зоринівський елеватор», 
строк дії Договору закінчується 27.03.2017 р.

Також повідомляємо дані державні органи про те, що об’єкт Договору 
простого товариства (спільної діяльності) № 12-06/07-СД — державне май-
но ДП ДАК «Хліб України» «Зоринівський елеватор», що розташовано за 
адресою: 92522, Луганська область, Міловський район, с. Зоринівка, вул. 
Залізнична, 1, буде звільнено ПП СВФ «Агро» 28.03.2017 р.

Просимо забезпечити на 27.03.2017 р. на 11.00 год. прибуття повноваж-
них представників на адресу ДП ДАК «Хліб України» «Зоринівський елева-
тор» для прийняття майна та підписання акта прийому-передачі майна від 
ПП СВФ «Агро» до ДП ДАК «Хліб України» «Зоринівський елеватор». У ви-
падку неявки представників ДАК «ХЛІБ УКРАЇНИ» та ДП ДАК «Хліб Украї-
ни» «Зоринівський елеватор» об’єкт Договору буде вважатися прийнятим.

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

Літинський районний суд Вінницької області викликає як відповіда-
ча Клюкіна Юрія Юрійовича в смт Літин вул. Героїв Чорнобиля 30, каб. 
№ 3 для участі в розгляді справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до 
Клюкіна Юрія Юрійовича про стягнення заборгованості на 04.04.2017 
року на 10-00 годину.

У разі неявки Клюкіна Ю.Ю. справу буде розглянуто на підставі на-
явних доказів.

Суддя Білик Н.В.

Біловодський районний суд Луганської області викликає як відпові-
дача Бутур Дмитра Миколайовича (м. Свердловськ, вул. 50-річчя Жов-
тня, буд. 35) по справі № 408/816/17 за позовом ПАТ КБ «Правекс Банк» 
до Бутур Дмитра Миколайовича про стягнення заборгованості.

Розгляд справи у судовому засіданні призначено на 27 березня 2017 
року о 14 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Біловодськ, вул. Комсомольська, 30.

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

Суддя Ю.Ю. Цимбал
Краснолимайським міським судом Донецької області (84406, м. Ли-

ман, вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна справа за позовом 
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Токар Наталії Сергіївни про стягнення за-
боргованості.

Відповідачка Токар Наталія Сергіївна викликається до каб. № 18 су-
ду на 30 березня 2017 року о 09 годині 30 хвилин, для участі у розгля-
ді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та 
докази. У разі неявки відповідачки, справа буде розглянута в її відсут-
ність за наявними доказами.

Суддя Бікезіна О.В.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м.  Ли-
ман, вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна справа за позовом 
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Козар Олени Вікторівни про стягнення за-
боргованості.

Відповідачка Козар Олена Вікторівна викликається до каб. № 18 су-
ду на 30 березня 2017 року о 08 годині 30 хвилин, для участі у розгля-
ді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та 
докази. У разі неявки відповідачки, справа буде розглянута в її відсут-
ність за наявними доказами.

Суддя Бікезіна О.В.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Лиман, вул. 
Незалежності, 13) розглядається цивільна справа за позовом Публічного акціо-
нерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до Кіященко Наталії Воло-
димирівни про стягнення заборгованості.

Відповідачка Кіященко Наталія Володимирівна викликається до каб. № 16 су-
ду на 29 березня 2017 року о 08 годині 45 хвилин, для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. 
У разі неявки відповідачки, справа буде розглянута в її відсутність за наявни-
ми доказами.

Суддя Шаньшина M.B.
Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Лиман, вул. 

Незалежності, 13) розглядається цивільна справа за позовом Публічного акціо-
нерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до Степаненко Віри Сергі-
ївни про стягнення заборгованості.

Відповідачка Степаненко Віра Сергіївна викликається до каб. № 16 суду на 29 
березня 2017 року о 15 годині 30 хвилин, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. 
У разі неявки відповідачки, справа буде розглянута в її відсутність за наявни-
ми доказами.

Суддя Шаньшина M.B.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Лиман, вул. 
Незалежності, 13) розглядається цивільна справа за позовом Публічного акціо-
нерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до Іванюшкіна Дениса Ві-
кторовича про стягнення заборгованості.

Відповідач Іванюшкін Денис Вікторович викликається до каб. № 16 суду на 29 
березня 2017 року о 16 годині 00 хвилин, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. 
У разі неявки відповідача, справа буде розглянута в його відсутність за наяв-
ними доказами.

Суддя Шаньшина M.B.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Лиман, вул. 
Незалежності, 13) розглядається цивільна справа за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до Кубріної Катерини 
Олександрівни про стягнення заборгованості.

Відповідачка Кубріна Катерина Олександрівна викликається до каб. № 16 су-
ду на 29 березня 2017 року о 15 годині 45 хвилин, для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. 
У разі неявки відповідачки, справа буде розглянута в її відсутність за наявни-
ми доказами.

Суддя Шаньшина M.B.
Машівський районний суд Полтавської області викликає Литвиненка Ярослава Вікторовича (останнє відоме місце проживання: 

смт Машівка, вул. Леніна, 125, кв. 44, Машівського району, Полтавської області) як відповідача у судове засідання у цивільній спра-
ві за позовом Публічного акціонерного товариства КБ «Приватбанк» до Литвиненка Ярослава Вікторовича про стягнення заборго-
ваності.

Судове засідання відбудеться о 15 год. 30 хв. 29 березня 2017 року в приміщенні суду за адресою: смт Машівка, вул. Незалеж-
ності, 116, Полтавської області. Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки, справу буде розглянуто за вашої відсутності. Відповідач 
зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя С.В. Кравець

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає як відповідача ТОВ «Іріда-Україна» та Колесник Наталію Володимирів-
ну (Колесник Наталія Володимирівна ідентифікаційний номер: 2846405829) у судове засідання по цивіль-
ній справі № 426/13584/16-ц за позовом ПАТ «Універсал Банк» до ТОВ «Іріда-Україна», Колесник Наталії Во-
лодимирівни про стягнення заборгованості, що відбудеться 28 березня 2017 року о 16.00 год. У разі неяв-
ки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О.М. Попова
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  

при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний громадянин України Олійник Олександр Олександрович, 26.12.1978 року народження, уродженець м. Біл-

город-Дністровського Одеської області, зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Радужна, 12, кв. 4, відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України Вам необхідно з’явитися в кабінет № 16 до слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області 
Войцеховського Є.М., за адресою: м. Одеса, вул. Єврейська, 43, т. 0487226174 27.03.2017 для ознайомлення з матеріалами 
спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань за №22017160000000049 від 07.03.2017.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у статтях 138-139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Сущевський Микола Миколайович, 02.01.1984 року народження, який проживає за адресою: Запорізька 
область, Оріхівський р-н, с. Комишуваха, вул. Чапаєва, буд. 47, на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК України, вам необхідно 
з’явитися 29 березня 2017 року о 09 год. 00 хв. до каб. 307 СВ УСБ України в Донецькій області, до слідчого Деркача Т.А., за 
адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. А. Нільсена, буд. 33, для отримання повідомлення про підозру, ознайомлен-
ня з матеріалами кримінального провадження, отримання обвинувального акта та реєстру матеріалів при здійсненні спеці-
ального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22014050000000206 за ч. 1 ст. 258-3 КК України. У разі 
неприбуття на виклик або ухилення від явки на виклик настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

Втрачену печатку №2 TOB «ЧУГУЇВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИН-

НИХ ОЛІЙ», код ЄДРПОУ № 39557975, із 6 березня 2017 року 

вважати недійсною.

Гр. Діденко Дмитро Вікторович, 18.04.1988 
р.н., що зареєстрований та мешкає за адреса-
ми: м. Донецьк, вул. Заводська, 10а та м. До-
нецьк, вул. Річна, 54 кв. 35  відповідно до ви-
мог ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам, як пі-
дозрюваному  необхідно з’явитися  30.03.2017  
року о 17:00 до першого слідчого відділу слід-
чого управління прокуратури Харківської об-
ласті (м. Харків, вул. Б. Хмельницького, 4, ка-
бінет № 37, тел. 057-732-66-76) для допиту 
Вас як підозрюваного, ознайомлення з мате-
ріалами досудового розслідування в порядку 
ст. 290 КПК України та проведення інших про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні   
№ 42016221320000118 від 23.12.2016, за озна-
ками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 
258-3 КК України.

Гр. Пугаченко Олександр Олександрович, 
09.08.1980 р.н., що зареєстрований за адре-
сою: м. Донецьк, вул. Вахрушева, 42/28 від-
повідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України, 
Вам, як підозрюваному  необхідно з’явитися  
30.03.2017  року о 13:00 до першого слідчого 
відділу слідчого управління прокуратури Хар-
ківської області (м. Харків, вул. Б. Хмельницько-
го, 4, кабінет № 37, тел. 057-732-66-76) для до-
питу Вас як підозрюваного, ознайомлення з ма-
теріалами досудового розслідування в порядку 
ст. 290 КПК України та проведення інших про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 42016221320000122 від 23.12.2016, за озна-
ками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 
258-3 КК України.

Гр. Мінніков Сергій Володимирович, 
13.04.1976 р.н. що зареєстрований за адре-
сою: м. Донецьк, вул. Прожекторна, 21/64 від-
повідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України, 
Вам, як підозрюваному  необхідно з’явитися  
30.03.2017  року о 14:00 до першого слідчого 
відділу слідчого управління прокуратури Хар-
ківської області (м. Харків, вул. Б. Хмельниць-
кого, 4, кабінет № 37, тел. 057-732-66-76) для 
допиту Вас як підозрюваного, ознайомлення з 
матеріалами досудового розслідування в по-
рядку ст. 290 КПК України та проведення інших 
процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні   № 42016221320000121 від 23.12.2016, 
за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 
1 ст. 258-3 КК України.

В провадженні Жовтневого районного су-

ду м. Маріуполя Донецької області (87500,  

м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться 

кримінальне провадження за обвинуваченням 

Шашкіна Костянтина Валерійовича у вчиненні 

кримінального правопорушення, передбачено-

го ст. 258-3 ч. 1, ст. 263 ч. 1 КК України, який 

викликається для участі у розгляді криміналь-

ного провадження, яке відбудеться 31 берез-

ня 2017 року о 14.00 годині в приміщенні су-

ду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 

31, каб. 19, 25.

Суддя О.Г. Васильченко

Красноармійський міськрайонний суд Доне-
цької області повідомляє, що о 13.00 годині 30 
березня 2017 року буде проведено підготовче 
судове засідання по кримінальному проваджен-
ню за обвинуваченням Церковнікова Федора 
Володимировича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Церковнікову Федору Воло-
димировичу, 08.05.1979 р.н., який проживає за 
адресою: м. Донецьк, вул. Пухова, буд. 3, кв. 8, 
необхідно з’явитись до зали судового засідан-
ня № 5 Красноармійського міськрайонного су-
ду Донецької області за адресою: м. Покровськ, 
вул. Європейська, 20 Донецької області.

У разі неявки обвинуваченого до суду, ого-
лошення вважається належним повідомленням, 
а кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутності обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

Суддя Бородавка К.П.
Гр. Парахін Олександр Олександрович, 

26.03.1992 р.н., що зареєстрований та меш-
кає за адресами: м. Донецьк, пр. Ленінський, 
11/32  відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 
КПК України, Вам, як підозрюваному  необхід-
но з’явитися  30.03.2017  року о 16:00 до пер-
шого слідчого відділу слідчого управління про-
куратури Харківської області (м. Харків, вул.  
Б. Хмельницького, 4, кабінет № 37, тел. 057-
732-66-76) для допиту Вас як підозрюваного, 
ознайомлення з матеріалами досудового роз-
слідування в порядку ст. 290 КПК України та 
проведення інших процесуальних дій у кримі-
нальному провадженні  № 42016221320000119 
від 23.12.2016, за ознаками складу злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Гр. Леоненко Андрій Олександрович, 
21.02.1978 р.н. що зареєстрований за адресою: 
м. Донецьк, вул. Челюскінців, 53 відповідно до 
вимог ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам, як пі-
дозрюваному  необхідно з’явитися  30.03.2017  
року о 12:00 до першого слідчого відділу слід-
чого управління прокуратури Харківської об-
ласті (м. Харків, вул. Б. Хмельницького, 4, ка-
бінет № 37,  тел. 057-732-66-76) для допиту 
Вас як підозрюваного, ознайомлення з мате-
ріалами досудового розслідування в порядку 
ст. 290 КПК України та проведення інших про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні   
№ 42016221320000123 від 23.12.2016, за озна-
ками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 
258-3 КК України.

Гр. Говоруха Юрій Олександрович 
03.08.1977 р.н., що зареєстрований та меш-
кає за адресами: Луганська область, Антраци-
тівський район, с. Дьяково, вул. Миру, 103 та  
м. Донецьк, вул. Р. Люксембург, 6  відпо-
відно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України, 
Вам, як підозрюваному  необхідно з’явитися  
30.03.2017  року о 15:00 до першого слідчого 
відділу слідчого управління прокуратури Хар-
ківської області (м. Харків, вул. Б. Хмельниць-
кого, 4, кабінет № 37, тел. 057-732-66-76) для 
допиту Вас як підозрюваного, ознайомлення з 
матеріалами досудового розслідування в по-
рядку ст. 290 КПК України та проведення інших 
процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні № 42016221320000120 від 23.12.2016, 
за ознаками складу злочину, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

В провадженні судді Костянтинівського 
міськ районного суду Донецької області О.В. 
Стадченко знаходиться кримінальне прова-
дження № 229/3626/16-к за обвинуваченням 
Медведєва Володимира Миколайовича у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України, прожи-
ваючого за адресою: Донецька область, м. Макі-
ївка, вул. Черняхівського, буд. 3.

Суд викликає обвинуваченого Медведєва 
Володимира Миколайовича в судове засідан-
ня на 30 березня 2017 року о 09 годині 30 хви-
лин, яке відбудеться в приміщенні Костянтинів-
ського міськрайонного суду Донецької області 
за адресою: Донецька область, м. Костянтинів-
ка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Костянтинівський міськрайонний суд Доне-
цької області (85110, м. Костянтинівка Донецької 
області, пр. Ломоносова, №157) розглядає кри-
мінальне провадження №233/66/17 за обвину-
ваченням Чемес О.Б. за ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни. Обвинувачений Чемес Олександр Борисович, 
10.04.1991 р.н., зареєстрований за адресою: До-
нецька область, с. Курахівка, вул. Первомайська, 
буд. 15, фактично мешкає за адресою: Донецька 
область, м. Гірник, вул. Котовського, буд. 34/32, 
викликається до суду на 09 годину 00 хвилин 31 
березня 2017 року (корп. № 1, каб. №12), для 
участі у підготовчому судовому засіданні. Ухи-
лення від явки на виклик суду обвинуваченим та 
оголошення його у міждержавний та/або міжна-
родний розшук є підставою для здійснення спе-
ціального досудового розслідування чи спеціаль-
ного судового провадження.

Суддя Т.Б. Сітніков
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Костянтинівський м/р суд Донецької обл. 
(м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, №157) 
розглядає цивільну справу № 233/6450/16-ц 
за позовом Ярних О.А. до Ярних А.В. про ро-
зірвання шлюбу.

Відповідач Ярних Андрій Віталійович, 
03.12.1980 р.н., в м. Новий Оскол Білгород-
ської області РФ, викликається в судове за-
сідання, яке відбудеться в приміщенні суду 
(корп. №1, каб. №9) 28.03.2017р. о 09.00 год. 
Відповідачу пропонується надати до суду 
письмові заперечення проти позову та поси-
лання на докази, якими вони обґрунтовують-
ся. У випадку неприбуття в судове засідання 
відповідач повинен повідомити суд про при-
чини неявки, інакше справа буде розглянута 
за його відсутності.

Суддя B.C. Мартиненко

Костянтинівський міськрайонний суд 
Донецької області (85110, м. Костянти-
нівка Донецької області, пр. Ломоносо-
ва, №157) розглядає кримінальне про-
вадження №233/3432/16-к за обвинува-
ченням Веселко О.М. за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України за відсутності обвинуваченого (in 
absentia) в порядку спеціального судово-
го провадження. Обвинувачений Веселко 
Олександр Михайлович, 22.08.1967 р.н., 
останнє відоме місце проживання: До-
нецька область, Бахмутський район, смт 
Миронівський, вул. Леніна, 28/4, викли-
кається до суду на 09.00 год. 28 берез-
ня 2017 року (корп. № 2, каб. № 18), для 
участі в судовому засіданні.

Суддя А.І. Міросєді

Великоновосілківський районний суд 
Донецької області в зв’язку з розглядом 
цивільної справи 220/2205/16-ц (прова-
дження 2/220/50/17) за позовом Виборної 
Світлани Євгенівни до Виборного Ігоря 
Олександровича про розірвання шлюбу 
та стягнення аліментів на утримання дити-
ни повідомляє, що судове засідання при-
значено на 28.03.2017 р. о 08 год. 30 хв. 
у приміщенні суду за адресою: Донецька 
область, Великоновосілківський район, 
смт Велика Новосілка, вул. Фонтанна, 21. 
Суддя Якішина О.М. Суд викликає як від-
повідача Виборного Ігоря Олександрови-
ча. Явка до суду обов’язкова. В разі неяв-
ки відповідача в судове засідання справа 
буде розглянута за його відсутності.

Товарна біржа «Українська енергетична біржа»  
проводить додатковий біржовий аукціон № 62СГ-УЕБ  
з продажу скрапленого газу для внутрішнього ринку

Аукціон відбудеться 29 березня 2017 року о 13:00 год. за адресою:  
м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55.

АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ
Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ (ДСТУ 4047-2001, ДСТУ 27578-87) 

загальним обсягом 2 440,000 т, ресурс березня-квітня  2017 р. Виробництво Тимофіївської 
УПВВ філії ГПУ «Полтавагазвидобування»: Позиція № 1: 15 лотів, обсяг 1 лоту — 40 т, заг.об-
сяг — 600 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну —  16 590,60 грн. в 
т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений для автомобільного транспорту марки ПБА (відпо-
відає вимогам ДСТУ 27578-87) виробництва філії Управління з переробки газу та газового 
конденсату (ТЦСК Базилівщина): Позиція № 2: 16 лотів, обсяг 1 лоту — 40 т, заг.обсяг — 640 
т, транспортування залізницею/автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну —  16 583,08 грн. 
в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживан-
ня марки СПБТ (відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управління з пере-
робки газу та газового конденсату (Яблунівське ВПГ): Позиція № 3: 30 лотів, обсяг 1 лоту — 
40 т, заг.обсяг — 1200 т, транспортування залізницею/автотранспортом. Стартова ціна за 1 
тонну —  16 699,50 грн. в т.ч. ПДВ. Термін відвантаження — 30.03.2017р.- 20.04.2017р.  За 
результатами аукціону переможці і продавець укладають двісторонні договори купівлі-про-
дажу. Постачання  скрапленого газу  здійснюється у березні-квітні 2017 року на умовах EXW 
франко-завод. Покупець самостійно забезпечує та оплачує послуги по наливу та  транспорту-
ванню скрапленого газу. Покупці для участі в аукціоні сплачують гарантійний внесок в розмірі 5 
% вартості заявленого обсягу закупівлі на один з рахунків біржі, подають на біржу: 1) заявку 
на участь в аукціоні; 2) завірену банком копію платіжного доручення, що підтверджує сплату 
гарантійного внеску; 3) документ, що посвідчує уповноважену особу покупця та його повно-
важення. Прийом документів проводиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44 А, оф. 8 та 
закінчується 28.03.2017 року о 18.00 год. Рахунки біржі: 1) № 26006500211904 в ПАТ «Креді 
Агріколь Банк», МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819; 2) № 26001010105760 в ПАТ «Вернум 
Банк», МФО 380689, код ЄДРПОУ 37027819. Для участі в аукціоні покупці повинні укласти з 
біржею договори про надання послуг та надати відповідні документи, згідно Регламенту ор-
ганізації та проведення біржових аукціонів з продажу скрапленого газу на внутрішньому рин-
ку. Додаткову інформацію можна отримати за місцезнаходженням ТБ «Українська енерге-
тична біржа»: м. Київ, вул. Хрещатик, 44А, оф. 8 тел. +38 (044) 234-79-90, 591-11-77. е-mail: 
auction@ueex.com.ua, та на сайті www.ueex.com.ua. Режим роботи біржі: з 09.00 до 18.00 год., 
крім святкових та вихідних днів.

В провадженні Бердянського міськра-
йонного суду Запорізької області знахо-
диться обвинувальний акт у кримінально-
му провадженні відносно Гулька Дмитра 
Володимировича у вчиненні кримінально-
го правопорушення (злочину), передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Як обвинувачений викликається Гулько 
Дмитро Володимирович, 30.10.1993 р.н., 
в підготовче судове засідання, яке при-
значено на 13 год. 00 хв. 28 березня 2017 
року та відбудеться в приміщенні Бердян-
ського міськрайонного суду за адресою: 
вул. Консульська, 64, м. Бердянськ, Запо-
різька область.

Суддя Морока C.M.

Добропільський міськрайонний суд 
Донецької області (85004, м. Добропілля 
Донецької області, вул. Банкова, буд. 39 
«А») розглядає кримінальне провадження 
за обвинуваченням Киріяка Івана Микола-
йовича, у вчиненні кримінального право-
порушення передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Обвинувачений Киріяк Іван Миколайо-
вич, 10 вересня 1974 р.н., останнє міс-
це реєстрації якого: Донецька область, 
м. Макіївка, м-н Зелений, буд. 57, кв. 40, 
викликається на 28 березня 2017 року об 
11.30 год. до Добропільського міськра-
йонного суду, кабінет № 2, для участі у 
розгляді кримінального провадження.

Суддя Мацишин Л.С.

Димитровський міський суд Донецької 
області (м. Мирноград, Донецька область, 
вул. Центральна, буд. 73) викликає Оста-
ніну Євгенію Олексіївну на 28 березня 
2017 року о 10.00 год. як відповідачку в 
цивільній справі № 2/226/144/2017 за по-
зовом Органу опіки та піклування вико-
навчого комітету Мирноградської міської 
ради до Останіна Олександра Юрійовича, 
Останіної Євгенії Олексіївни, третя особа: 
Георгієнко Оксана В’ячеславівна, про по-
збавлення батьківських прав та стягнен-
ня аліментів.

У разі неявки в судове засідання справа 
буде розглянута у вашу відсутність на під-
ставі наявних у ній доказів.

Суддя Ж.Є. Редько

В провадженні судді Слов’янського міськрайонного суду 
Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, 2) Лаптєва М.В. знаходиться кримінальне прова-
дження внесене до ЄРДР за № 22015050000000170 віднос-
но Бережного Олександра Олександровича обвинуваченого 
за ст. 258-3 ч. 1 України.

Обвинувачений Бережний Олександр Олександрович, 
05.04.1994 року народження, який зареєстрований за адре-
сою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Червоноармійська, 
42/25 викликається на 11.30 год. 28 березня 2017 року до 
Слов’янського міськрайонного суду (84100, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, 2) в зал № 5 для участі у судовому 
засіданні.

У випадку неприбуття, обвинувачений повинен повідоми-
ти суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута 
у його відсутність.

Суддя М.В. Лаптєв

Фінансовий звіт 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НОВЕ ЖИТТЯ» 

за 2015-2016 рік

№ Показники Сума 
(грн.)

1 Доходи
1.1 Безповоротна фінансова допомога,  

добровільні пожертвування, членські  
внески.

0.00

1.2 Пасивні доходи та інші 0.00
2 Витрати
2.1 На утримання партії 0.00
2.2 Витрати, пов’язані з виконанням статутних  

завдань
0.00

3 Майно 0.00

Дарницький районний суд м. Києва викликає обвину-
ваченого Кононова Олексія Валерійовича, 23.03.1973 ро-
ку народження (останнє відоме місце проживання: 299804, 
м. Севастополь, вул. Ракетна. 26, кв.26 та місце реєстрації: 
295034, м. Сімферополь, вул. Франка, 13) у вчиненні злочи-
нів, передбачених ч. 1 ст.408, ч. 1 ст. 111 КК України у під-
готовче судове засідання, що призначене на 05 квітня 2017 
року о 13 год. 00 хв. Явка до суду є обов’язковою! При собі 
необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу.

Підготовче судове засідання у кримінальному проваджен-
ні відбудеться в приміщення Дарницького районного суду м 
Києва за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13.

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

Суддя П. Л. Коляденко

Повістка про виклик підозрюваного  
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваний Фурман Олег Олександро-

вич, 23 лютого 1972 року народження, уро-
дженець: с. Заліське Тальнівського району 
Черкаської області, зареєстрований за адре-
сою: Дніпропетровська область, м. Кривий 
Ріг, Інгулецький район, вул. Айвазовського, б. 
23, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 
КПК України вам необхідно з’явитися 28 берез-
ня 2017 року о 10 год. 00 хв. у каб. № 231 до 
слідчого УСБУ в Черкаській області Водяника 
А.С. за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240,  
р.т. 398-546, для участі у слідчих та проце-
суальних діях у кримінальному провадженні  
№ 22016250000000036 від 03.08.2016 за ч. 1 ст. 
2583 КК України.

Оголошення 
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

ТОВ «НВП «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Номер лота: Q81126b2515
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитним договором.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: 12 квітня 2017 р.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/10554-12042017-403237
ТБ «ПЕРСПЕКТИВА-КОМОДІТІ»

Номер лоту: № Q81226b2516
Короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)  
/електронного аукціону: 12 квітня 2017 р.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лоту http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/10558-12042017-403236

ТБ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА»
Номер лоту: № Q3639195726b3379
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитним договором.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: 12 квітня 2017 р.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лоту http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/10538-12042017-403319

ТОВ «Е-ТЕНДЕР»
Номер лоту: №№ Q80126b1480
Короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: 12 квітня 2017 р.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лоту http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/10536

АБ «УКРГАЗБАНК»  
оголошує про проведення повторного аукціону  

з продажу майна (активів) Банку, а саме:
Лот № 207349 Виробничий комплекс за адресою: 

м. Київ, вулиця Полярна, будинок 10. Загальною пло-
щею 4 409,80 кв.м. 

Початкова ціна продажу 28 607 305,94 (підлягає 
оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску  
2 860 730,59 без ПДВ.

Лот № 207354 Виробничий комплекс за адресою: 
м. Київ, вулиця Лебединська, будинок 6. Загальною 
площею 8 588,70 кв.м. 

Початкова ціна продажу 37 386 117,84 (підлягає 
оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску  
3 738 611,78 без ПДВ.

Лот № 207358 Вбудоване приміщення міні-пив-
заводу з адміністративно-побутовими приміщення-
ми та КТП А-283; 1581,8 кв.м за адресою Дніпропе-
тровська обл.,м. Нікополь, вулиця Героїв Чорноби-
ля, 102/2.

Початкова ціна продажу 1 242 286,03 (підлягає 
оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску 
124 228,60 без ПДВ.

Аукціон відбудеться 24.04.2017 року з 9:00 до 
18:00 на сайті  https://setam.net.ua Організатор аук-
ціону ДП «СЕТАМ», м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6, 
час роботи з Пн по Пт, з 9:00 до 18:00. Прийом зая-
вок в електронному вигляді з моменту оприлюднен-
ня інформації до 9:00 19.04.2017 року. Гарантійний 
внесок сплачується не пізніше 9:00 19.04.2017 року 
на поточний рахунок ДП «СЕТАМ», код за ЄДРПОУ 
39958500, п/р 26004301066571 в ПАТ «Державний 
ощадний банк України», МФО 322669.

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

Суддя Куйбишевського районного суду Запорізь-
кої області Хамзін Т.Р. викликає Виштикайла Олек-
сандра Борисовича, 02.04.1967 р.н, який зареєстро-
ваний за адресою: Донецька область, м. Волноваха, 
вул. Радянська, 40, проживає за адресою: Донецька 
область, м. Волноваха, вул. Гагаріна, 3, до Куйби-
шевського районного суду Запорізької області, який 
розташований за адресою: 71001, Запорізька об-
ласть, смт Більмак, вул. Центральна, 26а (тел. 06147 
21358) як обвинуваченого (за обвинуваченням в ско-
єнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 
КК України, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ст. 113 КК України) 
для участі у судовому розгляді кримінального про-
вадження № 22014080000000127 від 12 листопада 
2014 року, що відбудеться о 14 годині 00 хвилин 28 
березня 2017 року в залі засідань Куйбишевського 
районного суду Запорізької області.

Відповідно до ст. 138 КПК України поважними 
причинами неприбуття особи на виклик є:

1) затримання, тримання під вартою або відбуван-
ня покарання;

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

3) обставини непереборної сили (епідемії, військо-
ві події, стихійні лиха або інші подібні обставини);

4) відсутність особи у місці проживання протягом 
тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі то-
що;

5) тяжка хвороба або перебування в закладі охо-
рони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю 
за умови неможливості тимчасово залишити цей за-
клад;

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

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

ють з’явлення особи на виклик.
Особа, що викликається, зобов’язана заздалегідь 

повідомити про неможливість з’явлення на виклик 
суду.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області викликає в судове за-
сідання, яке відбудеться 28.03.2017 року о 09.30 годині в приміщенні Арте-
мівського міськрайонного суду Донецької області за адресою: Донецька об-
ласть, м. Бахмут, вул. Миру, 5, Гончарову Валентину Іванівну (останнє відоме 
місце реєстрації: Донецька область, Бахмутська міська рада, смт Красна Го-
ра, вул. Миру, 2б/412), як відповідачку по цивільній справі № 219/12642/16-
ц; Алексєєва Олександра Олександровича (останнє відоме місце реєстрації: 
Донецька область, м. Бахмут, вул. В.Першина, 4/45), як відповідача по ци-
вільній справі № 219/12649/16-ц за позовом ТОВ «Бахмут-Енергія» про стяг-
нення заборгованості.

Суддя Дубовик Р.Є.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, Доне-
цька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом Ставрулова 
Едуарда Миколайовича до Юрова Валентина Тихоновича про стягнення коштів.

Відповідач по справі 219/111788/16-ц Юров Валентин Тихонович, проживає за 
адресою, вказаною в позовній заяві: Донецька область, м. Бахмут, вул. Гагаріна, 
1/22, викликається на 29 березня 2017 року о 10 годині 00 хвилин до суду, для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу по справі пропонується надати свої заперечення щодо позову та 
докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен повідомити суд про причи-
ну неявки, інакше справа буде розглянута в його відсутність.

Суддя Т.В. Давидовська

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, Донецька область, 
вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» до Нехаєнко 
Тетяни Олександрівни, Сорочина Володимира Леонардовича про стягнення заборгованості.

Відповідачі по справі: Нехаєнко Тетяна Олександрівна, 31 серпня 1974 року народження, 
яка проживає за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, пр-т 50 років Жовтня, буд. 66, кв. 
2, та Сорочин Володимир Леонардович, 20 серпня 1973 року народження, який проживає за 
адресою: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Руднична, буд. 65, викликаються на 28.03.2017 
року о 09 годині 00 хвилин до суду, кабінет № 312, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття відповідачів, вони повинні повідомити суд про причину неявки, інакше справа бу-
де розглянута в їхню відсутність.

Суддя Погрібна Н.М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, Доне-
цька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПРИ-
ВАТБАНК» до Сокорєва Євгена Сергійовича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Відповідач по справі: Сокорєв Євген Сергійович, 09.10.1992 року народження, 
який проживає: Бахмутський район, с. Новогригорівка, вул. Жовтнева, 29/7, ви-
кликається на 28.03.2017 року о 09 годині 00 хвилин до суду, кабінет № 312, для 
участі у розгляді справи по суті. Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен повідо-
мити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута в його відсутність.

Суддя Погрібна Н.M.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, Доне-
цька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПРИ-
ВАТБАНК» до Гребенюк Людмили Петрівни про стягнення заборгованості.

Відповідачка по справі: Гребенюк Людмила Петрівна, 03.02.1950 року наро-
дження, яка проживає за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Польова, 
буд. 47, кв. 7, викликається на 28.03.2017 року о 09 годині 00 хвилин до суду, ка-
бінет № 312, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Погрібна Н.M.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, буд. 2) розглядає кримінальне провадження № 
1-кп/243/123/2017 (42016050000000714) за підозрою Дахна Євгена Владис-
лавовича у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 
258-3 КК України. Підозрюваний Дахно Євген Владиславович, останнє відо-
ме місце мешкання якого: м. Горлівка, вул. Пилипенка, будинок 52, виклика-
ється до суду на 29 березня 2017 року о 14 годині 00 хвилин, для участі у роз-
гляді кримінального провадження.

У випадку неприбуття підозрюваний повинен повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутністю. 

Суддя М.О. Гусинський
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Олександрівський районний суд Донецької області 
(84000, Донецька область, Олександрівський район, смт 
Олександрівка, вул. Шкільна,1) розглядає цивільну спра-
ву за позовом Публічного акціонерного товариства Ко-
мерційний банк «ПриватБанк» до Михайліченко Сергія 
Леонідовича, про стягнення заборгованості.

Відповідач у справі Михайліченко Сергій Леонідович, 
24 серпня 1968 року народження, останнє відоме місце 
реєстрації: Донецька область, Олександрівський район, 
смт Олександрівка, вул. Комсомольська, буд. 15, кв. 1, 
викликається 27 березня 2017 року на 14.00 годину до 
суду для участі у судовому засіданні.

Відповідачу пропонується подати суду письмове за-
перечення проти позову із зазначенням доказів, що під-
тверджують його заперечення.

У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити 
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута 
за відсутності відповідача.

Суддя І. А. Попович

Іванівський районний суд Херсонської області ви-
кликає відповідача Прасолову Марину Сергіївну, 25 
червня 1987 року народження, останнє відоме місце 
проживання: Херсонська область, Іванівський район, 
с. Фрунзе, вул. Гагаріна, 28, в судове засідання, яке 
відбудеться 23 березня 2017 року о 15 годині 30 хви-
лин та 31 березня 2017 року о 09 годині 00 хвилин в 
приміщенні Іванівського районного суду Херсонської 
області за адресою: смт Іванівка, Іванівський район, 
Херсонська область, вулиця Іванівська, 34 у цивіль-
ній справі за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «Приватбанк» до Прасоло-
вої Марини Сергіївни про стягнення заборгованості 
за кредитним договором у сумі 16 591.30 грн.

Голова суду В. І. Крисанова

Верхньорогачицький районний суд Херсонської об-
ласті викликає в судове засідання Пашковську Яну  
Валентинівну, як відповідачку по цивільній справі  
№ 651/18/17 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Паш-
ковської Яни Валентинівни про стягнення заборгованості 
на 28.03.2017 року о 10.00 годині.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Верхньо-
рогачицького районного суду Херсонської області за 
адресою: вулиця Леніна, 60 смт Верхній Рогачик, Верх-
ньорогачицького району, Херсонської області, суддя  
Загрунний В. Г.

Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням ого-
лошення про виклик, відповідач вважається повідомле-
ним про час та місце розгляду справи, тому у випадку 
відсутності відомостей про причину неявки Пашковської 
Яни Валентинівни, повідомленої належним чином або 
причину неявки буде визнано судом неповажною – суд 
вирішить справу на підставі наявних у ній даних чи дока-
зів (у заочному порядку).

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваний Ляшенко Олександр Анатолійо-

вич, 11.08.1978 р.н., зареєстрований за адресою: До-
нецька область, м. Горлівка, вулиця Шапошнико-
ва, 8/8, на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК Украї-
ни вам необхідно з’явитись 28.03.2017, 29.03.2017, 
30.03.2017 у період з 09.00 год. до 12.00 год. до каб. 
№ 11 до старшого слідчого третього слідчого відді-
лу слідчого управління прокуратури Донецької об-
ласті Пєшкова А. Л. за адресою: Донецька обдасть, 
м, Слов’янськ, вул. Вчительська, 47, для проведен-
ня з вами слідчих дій (оголошення підозри, допиту 
як підозрюваного, надання доступу до матеріалів до-
судового розслідування та вручення обвинувально-
го акта з додатками) у кримінальному провадженні 
№ 12016050000000480 від 09.06.2016 за ч. 1 ст. 258-
3 України.

Біловодський районний суд Луганської області викликає 
у судове засідання відповідачів по справах за позовом ПАТ 
КБ «Правекс-Банк» про стягнення заборгованості, яке відбу-
деться 30.03.2017 року о 10.00 год.:

Носовський Анатолій Миколайович, 25.02.1974 р.н., 
останнє відоме зареєстроване місце проживання (перебу-
вання) - Луганська обл., с. Шахтарське, м. Свердловськ;

Носовська   Ірина Олександрівна, 30.12.1976 р.н., останнє 
відоме зареєстроване місце проживання (перебування) - Лу-
ганська обл., с. Шахтарське, м. Свердловськ;

Колосов Олександр Сергійович, 05.05.1978 р.н., останнє 
відоме зареєстроване місце проживання (перебування) - Лу-
ганська обл., м. Ровеньки;

Колосова Олеся Олексіївна, 14.06.1983 р.н., останнє відо-
ме зареєстроване місце проживання (перебування) - Луган-
ська обл., м. Ровеньки.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, вул. 
Комсомольська, 30. 

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої участі на 
підставі Глави 8 ЦПК України.

Суддя Г. В. Булгакова

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Троїцького районного суду Луганської об-

ласті знаходиться кримінальне провадження № 433/947/16-
к стосовно Скорбенка Дениса Миколайовича, 10.06.1979 ро-
ку народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалось 
спеціальне досудове розслідування в порядку, передбачено-
му ст. 297-1 КК України. Обвинувачений Скорбенко Д.М. за-
реєстрований та проживає за адресою: м. Харків, проспект 
Ю. Гагаріна, буд. 193, кв. 103.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Троїць-
кий районний суд Луганської області викликає Скорбен-
ка Дениса Михайловича в судове засідання, яке відбудеть-
ся 30.03.2017 року об 11.00 год. у залі судових засідань Тро-
їцького районного суду Луганської області за адресою: смт 
Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а, Троїцького району, Луганської 
області.

Справа розглядається колегією суддів у складі головую-
чого судді Ляшенко М. А., суддів Суського О. І., Крівоклякі-
ної Н. В.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. 
Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає п’ять цивільних справ, 
призначених до розгляду на 27.03.2017 року, за позовами 
ПАТ КБ «Правекс-Банк» до Піпченка Дмитра Васильовича, 
Піпченко Ольги Анатоліївни, Пітірімова Костянтина Феліксо-
вича, Козлова Олега Олександровича, Козлової Ганни Олек-
сандрівни, Цветкової Наталії Вікторівни, Цветкова Валерія 
Миколайовича, Долженкова Михайла Михайловича, Бонда-
рук Сергія Вікторовича про стягнення заборгованості.

1) Відповідачі Піпченко Дмитро Васильович (зареєстрова-
ний за адресою: 83062, м. Донецьк, вул. Куйбишева, 15а/16), 
Піпченко Ольга Анатоліївна (зареєстрована за адресою: 
83005, м. Донецьк, вул. Обільна, 1/10). викликаються на 27 
березня 2017 року на 10.00 год. до суду, каб. № 9, для участі 
у розгляді справи по суті.

2) Відповідач Пітірімов Костянтин Феліксович (зареєстро-
ваний за адресою: 83058, м. Донецьк, вул. Річна, 46, корп. 8, 
кв. 58), викликається на 27 березня 2017 року на 10.30 год. 
до суду, каб. № 9, для участі у розгляді справи по суті.

3) Відповідачі Козлов Олег Олександрович (зареєстрова-
ний за адресою: 83041, м. Донецьк, Юмашева, 31/ 2), Козло-
ва Ганна Олександрівна (зареєстрована за адресою: 83052, 
м. Донецьк, Калінінський район, бульвар Шахтобудіведьни-
ків, 7а/197), викликаються на 27 березня 2017 року на 11.00 
год. до суду, каб. № 9, для участі у розгляді справи по суті.

4) Відповідачі Цветкова Наталія Вікторівна, Цветков Вале-
рій Миколайович (зареєстровані за адресою: 83017, м. До-
нецьк, вул. Фабрична, 6), викликаються на 27 березня 2017 
року на 11.30 год. до суду, каб. № 9, для участі у розгляді 
справи по суті.

5) Відповідачі Долженков Михайло Михайлович (заре-
єстрований за адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Нізменна, 
68), Бондарук Сергій Вікторович (зареєстрований за адре-
сою: м. Донецьк, вул. Слободська, 16/5), викликаються на 27 
березня 2017 року на 13.00 год. до суду, каб. № 9, для участі 
у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачі  
повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справи 
будуть розглянуті у їх відсутності.

Суддя М. М. Скиба

Ленінський районний суд м. Полтави викликає як 
відповідачку Бойко Тетяну Георгіївну, що зареєстро-
вана: м. Полтава, пр-кт Вавілова, 1/15, кв. 100, фак-
тична адреса проживання: м. Одеса, вул. Жуковсько-
го, 33, офіс 313, відповідача: Фізичну особу  підпри-
ємця Горбатько Олексія Григорійовича, що зареє-
стрований у м. Полтава по вул. Сінна, 32, кв. 7, фак-
тично проживаючого: м. Одеса, вул. Жуковського, 
33, офіс 313 в судове засідання по цивільній справі 
№ 553/2921/16ц, провадження № 2/553/100/2017 за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Банк 
Січ» до Бойко Тетяни Георгіївни, Фізичної особи під-
приємця Горбатько Олексія Григорійовича про ви-
знання договору про відступлення права вимоги від 
23.02.2016 року недійсним, яке відбудеться 31 бе-
резня 2017 року о 13 годині 00 хвилин у приміщен-
ні Ленінського районного суду м. Полтави по вул.  
А. Кукоби, 37.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки, спра-
ву буде розглянуто за вашої відсутності.

Відповідачі, зобов’язані повідомити суд про при-
чини неявки в судове засідання.

Суддя Н. І. Крючко

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає у судове засідання відповідача по справі за 
позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення заборго-
ваності, яке відбудеться 30.03.2017 року о 09.30:

Невдюк Андрій Анатолійович, 13.03.1973 р.н., 
останнє відоме зареєстроване місце проживання 
(перебування) - Луганська обл., м. Олександрівськ.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Комсомольська, 30. У разі неявки справу буде 
розглянуто без вашої участі на підставі Глави 8 ЦПК 
України.

Суддя Г. В. Булгакова

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає у судове засідання відповідача по справі за 
позовом ПАТ «Ідея Банк» про стягнення заборгова-
ності, яке відбудеться 30.03.2017 року о 09.00:

Іващенко Євген Юрійович, 25.08.1984 р.н., останнє 
відоме зареєстроване місце проживання (перебуван-
ня) - Луганська обл., с. Шахтарське.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Комсомольська, 30. У разі неявки справу буде 
розглянуто без вашої участі на підставі Глави 8 ЦПК 
України.

Суддя Г. В. Булгакова

Біловодський районний суд Луганської облас-
ті викликає у судове засідання заінтересовану осо-
бу по справі за заявою Матюшенкової Ксенії Степа-
нівни про відновлення провадження та видачу дублі-
кату виконавчого листа, яке відбудеться 30.03.2017 
року о 14.00:

Матюшенков Євген Вікторович, 05.12.1983 р.н., 
останнє відоме зареєстроване місце проживання 
(перебування) - Луганська обл., м. Свердловськ.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Комсомольська, 30. У разі неявки справу буде 
розглянуто без вашої участі на підставі Глави 8 ЦПК 
України.

Суддя Г. В. Булгакова

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає у судове засідання відповідача по справі за 
позовом Мучко Сергія Валерійовича про розірвання 
шлюбу, яке відбудеться 30.03.2017 року о 08.00:

Мучко Кристина Андріївна, 21.06.1988 р.н., остан-
нє відоме зареєстроване місце проживання (перебу-
вання) - Луганська обл., м. Ровеньки.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Комсомольська, 30. У разі неявки справу буде 
розглянуто без вашої участі на підставі Глави 8 ЦПК 
України.

Суддя Г. В. Булгакова

Сватівський районий суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Пільчук Ан-
ну Олександрівну як відповідачку в судове засідання 
по цивільній справі № 426/1582/17 за позовом Піль-
чук Сергія Володимировича до Пільчук Анни Олек-
сандрівни про розірвання шлюбу, що відбудеться 30 
березня 2017 року о 09.00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Сватівський районий суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Власенко 
Миколу Миколайовича, як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/246/17 за позовом 
Власенко Наталії Юріївни до Власенко Миколи Мико-
лайовича про розірвання шлюбу, що відбудеться 30 
березня 2017 року о 09.30 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відповідачів в судове засідання Ткачен-
ка Миколу Петровича, Ткаченко Ганну Петрівну у цивільній справі № 433/272/17 за позовом Шевя-
кової Нелі Вячеславівни до Ткаченка Миколи Петровича, Ткаченко Ганни Петрівни про визнання до-
говору купівлі-продажу дійсним, визнання права власності.

Судове засідання відбудеться 30 березня 2017 року о 12.00 годині в приміщенні Троїцького ра-
йонного суду Луганської області за адресою: вул. 1-го Травня, 5-а, смт Троїцьке, Луганської області.

У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Крівоклякіна Н. В.

Новопсковський районний суд Луганської області викликає у судове засідання як відповідача та тре-
тю особу Нежальського Андрія Вікторовича, Антрацитівський МР центр зайнятості для розгляду цивіль-
ної справи за позовом Корощуп Володимира Андрійовича до Нежальського Андрія Вікторовича, Антраци-
тівського МР центру зайнятості про розірвання трудового договору та зобов’язання вчинити дії, яке відбу-
деться 29 березня 2017 року о 08 годині 00 хвилин (резервна дата судового засідання 10 квітня 2017 ро-
ку о 08 годині 30 хвилин) в приміщенні Новопсковського районного суду за адресою: вул. Українська, 28, 
смт Новопсков, Луганської області.

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

Офіційне повідомлення ПАТ «Укртелеком»
З 1 квітня 2017 року ПАТ «Укртелеком» 

впроваджує для абонентів (фізичних осіб) 
тарифи на додаткову послугу з надання  
інформації про проведені місцеві телефонні  
розмови.Детальну інформацію про тарифи 
розміщено на сайті www.ukrtelecom.ua.

Отримати інформацію можна також  
і за телефоном контакт-центру 0-800-506-800.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 
буд. 2) розглядає цивільну справу № 243/258/17-ц за 
позовом Могиліна Ігоря Павловича до Могиліної Ми-
рослави Миколаївни про розірвання шлюбу. Останнє 
відоме зареєстроване місце проживання відповіда-
чки Могиліної Мирослави Миколаївни: Донецька об-
ласть, м. Горлівка, Центрально-міський район, вул. 
Леніна, буд. 221, кв. 70.

Відповідачка викликається до суду на 30 березня 
2017 року о 12 год. 45 хв. для участі у судовому за-
сіданні.

Відповідачці пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття в 
судове засідання відповідачка повинна повідомити 
суд про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута за її відсутністю.

Суддя О. В. Ільяшевич

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольсько-
го, буд. 2) розглядає цивільну справу № 243/309/17 
за позовом Зеневич Ірини В’ячеславівни до Зеневи-
ча Олександра Михайловича про розподіл спільного 
майна подружжя, визнання права власності.

Останнє відоме зареєстроване місце проживан-
ня відповідача Зеневича Олександра Михайловича: 
Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Електровоз-
на, буд. 33.

Відповідач викликається до суду на 31 березня 
2017 року о 08 год. 30 хв., для участі у судовому за-
сіданні.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття в 
судове засідання, відповідач повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде розглянута 
за його відсутністю.

Суддя О. В. Ільяшевич

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. 
Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом Об-
ласного комунального підприємства «Донецьктеплокомуненер-
го» в інтересах ВО «Костянтинівкатепломережа» до Верьовкіної 
Аліни Володимирівни, Калініна Олександра Олександровича про 
стягнення заборгованості за комунальні послуги. Відповідачі по 
справі викликаються до суду (м. Бахмут, Донецька область, вул. 
Миру, 5, кім. 302), для участі у розгляді справи по суті: Верьовкі-
на Аліна Володимирівна, 27.04.1991 року народження, яка меш-
кає за адресою: 84551, Донецька область, Бахмутський район, м. 
Часів Яр, вул. Борисоглібська-Ворошилова, буд. 3, кв. 49, на 29 
березня 2017 року о 09 год. 00 хв.; Калінін Олександр Олексан-
дрович, 17.04.1982 року народження, який мешкає за адресою: 
84551, Донецька область, Бахмутський район, м. Часів Яр, вул. 
Борисоглібська-Ворошилова, буд. 3, кв. 49, на 29 березня 2017 
року о 09 год. 00 хв. Відповідачам пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дачів, вони повинні повідомити суд про причину неявки, інакше 
справа буде розглянута у їхню відсутність.

Суддя Фролова Н. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5) роз-
глядає цивільну справу № 219/64/17; 2/219/1040/2017 за по-
зовною заявою Публічного акціонерного товариства «Уні-
версал Банк» до Биковського Олександра Івановича, Биков-
ської Надії Василівни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Відповідачі по справі: Биковський Олександр Іванович 
(останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: Донецька 
обл., м. Єнакієве, вул. Мічуріна, буд. 22), Биковська Надія 
Василівна (останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: 
Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Мічуріна, буд. 22А) виклика-
ються 31 березня 2017 року на 13 годину 00 хвилин до суду, 
каб. 301, для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі  
повинні повідомити суд про причину неявки, інакше справа 
буде розглянута за їхньої відсутності.

Суддя Конопленко О. С.

Солом’янський районний суд м. Києва викликає Бо-
бровникову Наталію Пилипівну (остання відома адре-
са якої: 03110, м. Київ, вул. Солом’янська,13-15, кв. 133), 
яка є відповідачем по цивільній справі № 760/11683/16-ц 
(2/760/834/17) Якімова Арсенія Дмитровича до Бобров-
никової Єлизавети Олександрівни, Бобровникової Ната-
лії Пилипівни, про встановлення факту проживання одні-
єю сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу, визнання права 
спільної сумісної власності на майно, набуте за час спіль-
ного проживання однією сім’єю чоловіка та жінки, поділ 
майна, визнання договорів недійсними, в судове засідан-
ня на 29.03. 2017 року об 11 год. 00 хв., яке відбудеться 
в приміщенні суду за адресою: м. Київ, Полковника Шу-
това, 1, каб. 24.

У разі неявки до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, і справу буде розглянуто по су-
ті у вашу відсутність, за наявними у справі матеріалами.

Суддя Кізюн Л. І.

Дзержинський міський суд Донецької області 
(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Да-
цішина Володимира Володимировича, Гусєвої Ольги 
Анатоліївни, третя особа: Національний банк Украї-
ни, про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором. Відповідачі по справі Дацішин Володимир 
Володимирович (зареєстрований за адресою: м. До-
нецьк, вул. Русакова, 91), Гусєва Ольга Анатоліївна 
(зареєстрована за адресою: м. Донецьк, вул. Щети-
ніна, 31/68), викликаються на 05 квітня 2017 року на 
09.30 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді 
справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття, 
відповідачі повинні повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у їх відсутності.

Суддя О. Г. Геря

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
(при здійсненні спеціального досудового 

розслідування)
Остапенко Вадим Валерійович, 18.09.1990 р.н., за-

реєстрований за адресою: Житомирська обл., Радо-
мишльський р-н, смт Городок, вул. Поштова, 14 на 
підставі ст. ст. 133, 135, 2975 КПК України, вам необ-
хідно з’явитись 27.03.3017, 28.03.2017 та 29.03.2017 
о 10 годині до УСБУ в Житомирській області: м. Жи-
томир, вул. Фещенка-Чопівського, 7, до слідчого 
Пустовіта Д. О., р.т. (0412) 405214, для участі у слід-
чих, процесуальних діях та для виконання вимог  
ст. 290 КПК України — ознайомлення з матеріалами 
кримінального провадження № 22016060000000007 
від 26.02.2016, в якому ви є підозрюваним у вчинен-
ні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 
КК України.

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріу-
поля Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. Мета-
лургів, 31) знаходиться справа за позовом Чепайкіна Ле-
оніда Олександровича до Товариства з обмеженою від-
повідальністю «Науково-виробниче підприємство «Три-
тон» про стягнення заборгованості по заробітній платі.

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «Науково-виробниче підприємство «Тритон», юри-
дична адреса: м. Київ, 04176, вул. Електриків, буд. 26, ви-
кликається для участі у розгляді справи, яка відбудеться 
30 березня 2017 року о 08.45 годині в приміщенні суду за 
адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази, якими вони обґрунтовуються. У 
випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде розглянута у йо-
го відсутність.

Суддя Скрипниченко Т. І.
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Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що 31.03.2017 
року о 10.15 год. в приміщенні Вінницького міського суду Вінницької об-
ласті за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17 в залі судових засі-
дань № 10 відбудеться судове засідання в кримінальному провадженні  
№ 42015020420000199 за обвинуваченням Савенка Геннадія Олександрови-
ча у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Савенко Геннадій Олек-
сандрович, 13.07.1969 р.н.. який зареєстрований та проживає за адресою: АР 
Крим, м. Джанкой, вул. Московська, в/ч А2306.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості з’явитися до 
суду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове за-
сідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді Ко-
вальчук Л.В., суддів Курбатової І.Л., Гайду Г.В.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Єлісеє-
ва Сергія Станіславовича, 24.10.1961 року народження, (останнє відоме міс-
це проживання: м. Севастополь АР Крим, вул. Тараса Шевченка, 17, кв. 15), у 
вчиненні злочинів, передбачених ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 258-3,  
ч. 1 ст. 408, ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 437 КК України, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 29 березня 2017 року о 14 год. 00 хв. Явка до суду є обов’язковою! 
При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. 
Київ, пр. Маяковського, 5-В, каб. 15, під головуванням судді Колегаєвої С.В.

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

Суддя С.В. Колегаєва

Вінницький міський суд Вінницької області викликає як відповідача 
Яковлева Вадима Володимировича, останнє місце реєстрації: вул. Ке-
лецька, буд. 86, кв. 102, м. Вінниця, в судове засідання, яке відбудеть-
ся 04.04.2017 року на 10 год. 15 хв. та 18.04.2017 року на 14 год. 30 хв. 
за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, каб. № 36, по цивіль-
ній справі № 127/14239/16-ц за позовом Веприк Олени Володимирівни 
до департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради, при-
ватного нотаріуса Єгорової Марини Євгенівни, третя особа: ТОВ «Фак-
торингова компанія «Вектор Плюс», про скасування реєстрації права 
власності на предмет іпотеки.

Справу розглядає суддя Жмудь О.О.
Явка відповідача до суду є обов’язковою. У випадку неявки в судове 

засідання, справу буде розглянуто за відсутності відповідача.
Суддя О.О. Жмудь

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає Трапезнікову Інну Ми-
колаївну, ІПН 2494320805, яка проживає за адресою: вул. Смирнова, буд. 4, м. 
Амвросіївка, Донецька область, 87300 у судове засідання по цивільній справі 
№ 323/814/17-ц (2/323/355/17) за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Державний ощадний банк України» в особі філії Донецьке обласне управління 
AT «Ощадбанк» до Трапезнікової Інни Миколаївни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 15.00 годині 03 квітня 2017 року у приміщенні 
суду за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Травнева, 23, під головуван-
ням судді Смоковича Михайла Васильовича, кабінет № 9.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідачка вважається повідомле-
ною про час та місце розгляду справи та у випадку неявки до суду справу може 
бути розглянуто за її відсутності на підставі наявних у ній даних чи доказів (поста-
новляє заочне рішення) на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя М.В. Смокович

Ічнянський районний суд Чернігівської області викликає для учас-
ті у розгляді цивільної справи № 733/262/17, № 2/733/253/17 за позо-
вом Кошмара Івана Миколайовича до Шаламової Аліси Володимирів-
ни про визнання особи такою, що втратила право користування житло-
вим приміщенням, як відповідачку Шаламову Алісу Володимирівну, 02 
листопада 1951 року народження (останнє місце реєстрації: м. Ічня, вул. 
Коцюбинського, 20, Чернігівської області).

Судове засідання відбудеться о 09.00 годині 31 березня 2017 року під 
головуванням судді Т.В. Карапиш в приміщенні Ічнянського районного 
суду, розташованого за адресою: м. Ічня, вулиця Коваля, № 10, Черні-
гівської області. У разі неявки відповідачки до суду без поважних при-
чин або неповідомлення про причини неявки, справа буде розглянута 
у її відсутність, за наявності доказів, що містяться в матеріалах справи.

Суддя Т.В. Карапиш

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Плотниць-
кого Ігоря Венедиктовича, 24.06.1964 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: м. Луганськ, вул. Шевченка, 4, кв. 69) у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 258, ч. 3 ст. 332 КК України у судове засідан-
ня, яке відбудеться 03 квітня 2017 року о 17 год. 15 хв.

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

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

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

Суддя О.О. Павленко

Приазовський районний суд Запорізької області (Запорізька об-
ласть, Приазовський район, смт Приазовське, вул. Пушкіна, 5, тел. 
(06133) 22160), викликає Моргуна Олега Валерійовича, 19.03.1967 р.н., 
зареєстрованого за адресою: Донецька область, Новоазовський район, 
м. Новоазовськ, вул. Кольцова, 6, як обвинуваченого, у судове засідан-
ня, призначене на 18 квітня 2017 року о 10.00 год., по кримінальному 
провадженню № 42014050000000594 за обвинувальним актом віднос-
но Моргуна Олега Валерійовича, який обвинувачується у вчиненні кри-
мінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 365, ч. 1 
ст. 258-3 КК України, в якому ваша участь є обов’язковою. Колегія суд-
дів: головуючий суддя Васильцова Г.А., судді Пантилус О.П., Діденко Є.В.

Вершигора Надія Степанівна, зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. 
Бориспільська, 26-з, кв. 1, викликається як відповідачка Дарницьким 
районним судом м. Києва в судове засідання, яке відбудеться 14 квітня 
2017 року о 10 год. 00 хв. у цивільній справі за позовом Деренговської 
Тетяни Юріївни до Вершигори Надії Степанівни про визнання особи та-
кою, що втратила право користування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться під головуванням судді Леонтюк Л.К. в 
приміщенні Дарницького районного суду м. Києва за адресою: 02099, 
м. Київ, вул. Севастопольська, 14, каб. 4, зал. 5.

У разі неявки відповідачки в судове засідання справа буде розгляну-
та у її відсутності з урахуванням наявних у справі доказів відповідно до 
чинного законодавства.

Суддя Л.К. Леонтюк

Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що 29.03.2017 року об 
11.00 год. в приміщенні Вінницького міського суду Вінницької області за адресою: 
м. Вінниця, вул. Грушевського, 17 в залі судових засідань № 10 відбудеться су-
дове засідання в кримінальному провадженні № 42016020420000019 за обвину-
ваченням Задорожного Миколи Михайловича у вчиненні злочинів, передбачених  
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Задорожний Микола Михай-
лович. 06.10.1970 р.н., який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим,  
м. Феодосія, вул. Федька, 38.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості з’явитися до су-
ду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді Коваль-
чук Л.В., суддів Іванченка Я.М., Старинщук О.В.

Старобільський районий суд Луганської області викликає відповіда-
ча по цивільній справі за провадж. № 2/431/245/17: Кружиліна Олексія 
Михайловича, який мешкає за адресою: Луганська область, Антраци-
тівський район, м. Антрацит, вул. Ткаленко, буд. 6, кв. 121, у судове за-
сідання по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Ідея Банк» до Кружиліна Олексія Михайловича про звернення 
стягнення на предмет застави.

Судове засідання відбудеться 31 березня 2017 року о 14 годині 00 
хвилин в приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Старо-
більськ, вул. Пролетарська, 38а, судова зала № 4.

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

Суддя В.О. Озеров

Макарівський районний суд Київської області повідомляє, що по цивільній справі  
№ 370/1937/16-ц заочним рішенням суду від 23.02.2017 року позов Мангер Марини Ми-
колаївни до Мангер Анатолія Олександровича про стягнення аліментів — задоволено 
частково.

Стягнуто з Мангера Анатолія Олександровича, 06.08.1991 року народження, на ко-
ристь Мангер Марини Миколаївни, 29.05.1990 року народження, аліменти на утриман-
ня неповнолітніх дітей Мангер Кіри Анатоліївни, 29.05.2010 року народження, та Ман-
гер Вероніки Анатоліївни, 23.01.2012 року народження, у розмірі 2000.00 гривень (дві 
тисячі гривень 00 копійок) щомісячно, починаючи з 25.08.2016 року і до досягнення ді-
тьми повноліття, допустивши до негайного виконання в межах суми платежу за один 
місяць. Стягнуто з Мангера Анатолія Олександровича, 06.08.1991 року народження, на 
користь Мангер Марини Миколаївни, 29.05.1990 року народження, витрати пов’язані з 
оголошенням у пресі у розмірі 210.00 гривень (двісті десять гривень 00 копійок). Стяг-
нуто з Мангера Анатолія Олександровича, 06.08.1991 року народження, на користь дер-
жави судовий збір в розмірі 551, 20 гривень (п’ятсот п’ятдесят одна гривня 20 копійок).

Суддя Н.Б. Мазка

Кобеляцький районний суд Полтавської області викликає Локотош 
Оксану Василівну, 27.08.1972 р.н., останнє відоме місце проживання: с. 
Дрижина Гребля, Кобеляцького району, Полтавської області, як відпові-
дачку по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» про стяг-
нення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 30 березня 2017 року о 09 годині 00 
хвилин у приміщенні суду за адресою: м. Кобеляки, вулиця Шевченка, 
16/25, Полтавська область.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки, справу буде розглянуто 
за вашої відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судо-
ве засідання.

Суддя І.І. Омельченко

Старобільський районий суд Луганської області викликає відповіда-
ча по цивільній справі за провадж. № 2/431/248/17: Козакова Геннадія 
Олександровича, який мешкає за адресою: Луганська область, Антра-
цитівський район, м. Антрацит, вул. Петраковського, буд. 5, кв. 13, у су-
дове засідання по цивільній справі за позовом Публічного акціонерно-
го товариства «Ідея Банк» до Козакова Геннадія Олександровича про 
звернення стягнення на предмет застави.

Судове засідання відбудеться 31 березня 2017 року о 15 годині 00 
хвилин в приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Старо-
більськ, вул. Пролетарська, 38а, судова зала № 4.

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

Суддя В.О. Озеров

Старобільський районий суд Луганської області викликає відповіда-
ча по цивільній справі за провадж. № 2/431/251/17: Напалкова Олек-
сія Івановича, який мешкає за адресою: Луганська область, Антрацитів-
ський район, м. Антрацит-4, вул. П-Комуни, буд. 25, у судове засідан-
ня по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Ідея Банк» до Напалкова Олексія Івановича про звернення стягнення 
на предмет застави.

Судове засідання відбудеться 29 березня 2017 року о 14 годині 00 
хвилин в приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Старо-
більськ, вул. Пролетарська, 38а, судова зала № 4.

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

Суддя В.О. Озеров

Старобільський районий суд Луганської області викликає відповіда-
ча по цивільній справі за провадж. № 2/431/255/17: Максименко Андрія 
Олександровича, який мешкає за адресою: Луганська область, Антра-
цитівський район, селище Іванівка, вул. Ворошилова, буд. 8, у судове 
засідання по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Ідея Банк» до Максименко Андрія Олександровича про звер-
нення стягнення на предмет застави.

Судове засідання відбудеться 29 березня 2017 року о 15 годині 00 
хвилин в приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Старо-
більськ, вул. Пролетарська, 38а, судова зала № 4.

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

Суддя В.О. Озеров

Бiлокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання як вiдповiдачку по спра-
ві № 409/3047/16-ц за позовом Юрiкової Наталiї Рiвiвни до 
Юрiкова Олега Iгоровича, третя особа: Служба у справах ді-
тей Бiлокуракинської районної державної адміністрації Лу-
ганської областi, про надання дитинi права виїзду за кордон.

Судове засiдання вiдбудеться 06.04.2017 року о 14.00 год. 
(резервна дата на 21.04.2017 року о 14.00 год.) в залi суду 
за адресою: Луганська область, смт Бiлокуракине, пл. Шев-
ченка 2.

Викликається як вiдповiдач Юрiков Олег Iгорович, адреса: 
Луганська область, м. Луганськ, сел. Ювiлейне, вул. Генера-
ла Дiдоренка, буд. 8, кв. 4.

У випадку неявки вiдповiдача справу буде розглянуто за 
його вiдсутностi за наявними доказами.

Суддя Полєно В.С.

В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду Дні-
стрян О.М. знаходиться цивільна справа за позовом Публічно-
го акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» 
в особі філії Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» про 
стягнення заборгованості: № 310/682/17 до Сливинського Кос-
тянтина Анатолійовича, Новикової Надії Анатоліївни, Сливинської 
Галини Олексіївни.

Розгляд справи призначено на 04 квітня 2017 року на 09 год. 
10 хв. в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адре-
сою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, 
каб. 409.

Суд викликає як відповідачів Сливинського Костянтина Анато-
лійовича, Новикову Надію Анатоліївну, Сливинську Галину Олек-
сіївну.

У разі неявки відповідачів, справа буде розглянута за наявни-
ми в ній матеріалами.

Суддя О.М. Дністрян

Сколівський районний суд Львівської об-
ласті викликає Цуцей Богдана Івановича в 
судове засідання як відповідача у цивільній 
справі за позовом Публічного акціонерного 
товариства «Акцент-Банк» до Цуцей Богдана 
Івановича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 16 год. 00 
хв. 06.06.2017 р. у приміщенні суду за адре-
сою: м. Сколе, вул. Д. Галицького, 8, Львів-
ської області.

У випадку неявки відповідача Цуцей Бог-
дана Івановича справу буде розглянуто у йо-
го відсутності на підставі наявних у справі до-
казів.

Суддя Ясінський Ю.Є.

Куйбишевський районний суд Запорізької об-
ласті викликає як відповідачів Овчиннікова Юрія 
Олександровича 21.08.1961 р.н. та Овчинніко-
ва Артема Юрійовича, 23.07.1985 р.н. в судо-
ве засідання, яке призначене на 16 год. 30 хв., 
03.04.2017 року, для розгляду цивільної спра-
ви № 319/253/17 за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Державний Ощадний банк 
України» в особі філії Донецьке обласне управ-
ління AT «Ощадбанк» до Овчиннікова Юрія Олек-
сандровича, Овчиннікова Артема Юрійовича про 
стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром, яке відбудеться за адресою: вул. Централь-
на 26а, смт Більмак, Більмацького району, Запо-
різької області.

Суддя Валігурський Г.Ю.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового розгляду

Обвинувачена Ніколенко Вікторія Петрівна, 12.10.1977 
року народження, відповідно до вимог ст. 314 КПК Укра-
їни викликається на 14:00 годину 28 березня 2017 ро-
ку до Куп’янського міськрайонного суду Харківської об-
ласті за адресою: Харківська область, м. Куп’янськ, вул. 
1 Травня, 27-а, для проведення підготовчого судово-
го засідання у провадженні № 1-кп/628/165/17 справа 
№628/129/17. Поважні причини неприбуття особи на ви-
клик суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслід-
ки неприбуття обвинуваченої передбачені статтями 139, 
223 КПК України.

Суддя А.О. Шиховцова

Офіційне повідомлення ПрАТ «Датагруп»
З 01.04.2017 року ПрАТ «ДАТАГРУП»  

впроваджує нові тарифи (тарифні плани) на послугу 

телефонного зв’язку «0-800».

Детальну інформацію про нові тарифи та умови їх 

застосування розміщено на сайті 

http://www.datagroup.ua.

Отримати додаткову інформацію можна також і за 

номером телефону контакт-центру 0-800-211-000.

Офіційне повідомлення ПрАТ «Датагруп»
З 01.04.2017 року ПрАТ «ДАТАГРУП» впроваджує 

новий тарифний план «Телефон-офіс-Оптимальний» 
на послуги фіксованого телефонного зв’язку  

для абонентів юридичних осіб та фізичних  
осіб-підприємців ПрАТ «ДАТАГРУП».

Детальну інформацію про новий тарифний план 
та умови його застосування розміщено на сайті 
http://www.datagroup.ua.

Отримати додаткову інформацію можна також і за 
номером телефону контакт-центру 0-800-211-000.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідачку Бєляєву Юлію Андріївну (прож.: 
м. Сєвєродонецьк, Луганської області, пр. Гвардійський 
43-б/97) у судове засідання з розгляду цивільної спра-
ви за позовом Павленок Миколи Олексійовича до Бєля-
євої Юлії Андріївни про визнання особи такою, що втра-
тила право користування жилим приміщенням, яке від-
будеться 19.04.2017 року о 16 годині 20 хвилин у примі-
щенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, бульвар Дружби Народів, 19.

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

Суддя І.О. Юзефович

Горностаївський районний суд Херсонської облас-
ті викликає Васькіну Олену Вадимівну в судове засі-
дання, яке відбудеться 28 березня 2017 року о 09.00 
годин для розгляду цивільної справи № 655/112/17 
за позовом Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «ОТП Факторинг Україна» до Васькіної Олени 
Вадимівни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором. Адреса суду: Херсонська область, 
смт Горностаївка, вул. Торгова, 10. Явка відповідачки 
обов’язкова. У разі неявки відповідачки в судове за-
сідання, справа буде розглянута за її відсутності, на 
підставі наявних у справі доказів.

Суддя Посунько Г.А.

У провадженні Бориспільського міськрайонного суду 
Київської області знаходиться цивільна справа за позовом 
Запорожця Олександра Васильовича до Карпенко Вален-
тини Миколаївни про припинення права спільної часткової 
власності та визнання права особистої приватної власнос-
ті шляхом виділення окремого об’єкта нерухомого майна, 
що складається з приміщень.

Викликаємо як відповідачку Карпенко Валентину Ми-
колаївну.

Розгляд вищезазначеної справи відбудеться 13.04.2017 
року об 11 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Бо-
риспіль, вул. Київський шлях, 72, каб. № 1.

Суддя Вознюк С.М.

Херсонський міський суд Херсонської області ви-
кликає як відповідача Радкевич Сергія Вікторовича, 
останнє відоме місце проживання: м. Херсон, вул. 6 
Текстильна, 63/31 у судове засідання для розгляду 
цивільної справи за позовом Трешневського Воло-
димира Федоровича до Радкевич Сергія Вікторови-
ча про виділ у натурі частки з майна.

Судове засідання відбудеться в приміщен-
ні Херсонського міського суду Херсонської області 
30.03.2017 року о 08.50 годині за адресою: м. Хер-
сон, вул. Маяковського, 6/29, 3 поверх, каб. 303.

Суддя С.І. Майдан

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу за позовом №219/1109/17 — Вай-
ло Анастасії Олександрівни до Євдокимова Віталія Ігорови-
ча про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої ди-
тини.

Відповідач по справі Євдокимов Віталій Ігорович, який за-
реєстрований за адресою: Донецька область, м. Горлівка, 
вул. Богуна, буд. 33, кв. 31, викликається в судове засідан-
ня, яке відбудеться 31 березня 2017 року об 11 год. 00 хв.

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 в його відсутність.

Суддя Любчик О.В.
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Краснолиманським міським судом Донецької області 
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається ци-
вільна справа за позовом Публічного акціонерного товари-
ства Комерційний банк «ПриватБанк» до Хартонюк Любові 
Устинівни про стягнення заборгованості.

Відповідачка Хартонюк Любов Устинівна викликається до 
каб. № 16 суду на 28 березня 2017 року о 09 годині 00 хви-
лин, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У разі неявки відповідачки, справа буде 
розглянута в її відсутність за наявними доказами.

Суддя Шаньшина M. B.

Краснолиманським міським судом Донецької області 
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається ци-
вільна справа за позовом Публічного акціонерного товари-
ства Комерційний банк «ПриватБанк» до Толстової Віри Сер-
гіївни про стягнення заборгованості.

Відповідачка Толстова Віра Сергіївна викликається до каб. 
№ 16 суду на 28 березня 2017 року о 08 годині 15 хвилин, 
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У разі неявки відповідачки, справа буде 
розглянута в її відсутність за наявними доказами.

Суддя Шаньшина M. B.

Краснолиманським міським судом Донецької області 
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається ци-
вільна справа за позовом Публічного акціонерного товари-
ства Комерційний банк «ПриватБанк» до Бльосткіна Владис-
лава Сергійовича про стягнення заборгованості.

Відповідач Бльосткін Владислав Сергійович викликаєть-
ся до каб. № 16 суду на 28 березня 2017 року о 09 годині 00 
хвилин, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У разі неявки відповідача, справа буде роз-
глянута в його відсутність за наявними доказами.

Суддя Шаньшина М. В.

Посвідчення 

учасника бойових дій  

серії АА № 301028 

на ім’я Кучер О. М. 

вважати недійсним.

Краснолиманським міським судом Донецької області 
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається ци-
вільна справа за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Васи-
льєвої Ірини Олексіївни про стягнення заборгованості.

Відповідачка Васильєва Ірина Олексіївна викликається до 
каб. № 18 суду на 28 березня 2017 року о 08 годині 30 хви-
лин, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У разі неявки відповідачки, справа буде 
розглянута в її відсутність за наявними доказами.

Суддя Бікезіна О. В.

Краснолиманським міським судом Донецької області 
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається ци-
вільна справа за позовом Публічного акціонерного товари-
ства Комерційний банк «ПриватБанк» до Кабаченка Макси-
ма Андрійовича про стягнення заборгованості.

Відповідач Кабаченко Максим Андрійович викликається 
до каб. № 16 суду на 27 березня 2017 року о 10 годині 30 
хвилин, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У разі неявки відповідача, справа буде роз-
глянута у його відсутність за наявними доказами.

Суддя Шаньшина M. B.

Краснолиманським міським судом Донецької області 
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається ци-
вільна справа за позовом Публічного акціонерного товари-
ства Комерційний банк «ПриватБанк» до Гейтенко Світлани 
Вікторівни про стягнення заборгованості.

Відповідачка Гейтенко Світлана Вікторівна викликається 
до каб. № 16 суду на 27 березня 2017 року об 11 годині 00 
хвилин, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У разі неявки відповідачки, справа буде 
розглянута в її відсутність за наявними доказами. 

Суддя Шаньшина М. В.

Сєвєродонецький місь-
кий суд Луганської області 
повідомляє, що 27 лютого 
2017 року ухвалено заочне 
рішення по цивільній справі 
№ 428/11564/16-ц за позо-
вом Насонової Вікторії Вале-
ріївни до Насонова Анатолія 
Валерійовича про стягнення 
аліментів на утримання не-
повнолітньої дитини.

Суддя І. О. Юзефович

Куйбишевський районний суд Запорізької області викли-
кає відповідачку Яковенко Олену Олександрівну, 23.06.1980 
р.н., у судове засідання, яке призначене на 17 год. 00 хв. 
03.04.2017 року, для розгляду цивільної справи №319/256/17 
за позовом Публічного акціонерного товариства «Держав-
ний Ощадний банк України» в особі філії — Донецьке облас-
не управління AT «Ощадбанк» до Яковенко Олени Олексан-
дрівни про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром, яке відбудеться за адресою: вул. Центральна, 26а, смт 
Більмак Більмацького району Запорізької області.

Суддя Валігурський Г. Ю.

Лисичанський міський суд Луганської області повідомляє, 
що 28 лютого 2017 року було винесено заочне рішення по 
справі № 415/159/17, н.п. 2/415/418/17 за позовом Ліхно 
Дмитра Олеговича до Гомоюнова Володимира Михайловича 
про стягнення заборгованості за договором позики. Позовні 
вимоги задоволено в повному обсязі.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його 
ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протя-
гом десяти днів з дня поміщення в газеті оголошення про 
розгляд справи.

Суддя Л. Б. Чернобривко

Краснолиманським міським судом Донецької області 
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається ци-
вільна справа за позовом Публічного акціонерного товари-
ства Комерційний банк «ПриватБанк» до Соколова Анатолія 
Федоровича про стягнення заборгованості.

Відповідач Соколов Анатолій Федорович викликається до 
каб. № 16 суду на 27 березня 2017 року о 10 годині 45 хви-
лин, для участі у розгляді справи по суті.

Bідпoвiдaчу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У разі неявки відповідача справа буде роз-
глянута у його відсутність за наявними доказами.

Суддя Шаньшина M. B.

Сєвєродонецький місь-
кий суд Луганської області 
повідомляє, що 06 березня 
2017 року ухвалено заочне 
рішення по цивільній справі 
№ 428/11565/16-ц за позо-
вом Насонової Вікторії Вале-
ріївни до Насонова Анатолія 
Валерійовича про розірван-
ня шлюбу.

Суддя І. О. Юзефович

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

домляє, що 30.03.2017 року о 14.30 год. у приміщенні  
Вінницького міського суду Вінницької області за адре-
сою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, у залі судових 
засідань № 10 відбудеться судове засідання в криміналь-
ному провадженні № 42016020420000056 за обвинува-
ченням Когутенка Сергія Павловича у вчиненні злочинів, 
передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

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

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

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

Дніпровський районний суд м. Києва розглядає 
цивільну справу за позовом Безвушка Сергія Івано-
вича до Погребняк Олени Сергіївни, яка діє в своїх ін-
тересах та в інтересах неповнолітніх дітей: Погребня-
ка Марка Васильовича та Безвушка Матвія Сергійо-
вича, про визнання особи такою, що втратила право 
користування житловим приміщенням.

Відповідачка у справі Погребняк Олена Сергіївна, 
останнє відоме місце проживання якої: вул. Кибаль-
чича, 15-а, кв. 100, м. Київ, викликається на 4 трав-
ня 2017 року о 10 год. 00 хв. до суду (02105, м. Ки-
їв, вул. О. Кошиця, 5, каб. 109), для участі у розгля-
ді справи по суті.

Погребняк Олені Сергіївні пропонується надати 
свої заперечення щодо позову та докази. У випадку 
неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про 
причини неявки, інакше справа буде розглянута за її 
відсутності.

Суддя Н. Є. Арапіна

Деснянський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Гайворонського Володимира Івано-
вича, 18.03.1960 року народження (останнє відоме 
місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул.  
О. Невського/Річна, буд. 29/11), у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче 
судове засідання, яке відбудеться о 10 год. 30 хв. 12 
квітня 2017 року. Явка до суду обов’язкова. При собі 
необхідно мати паспорт або документ, який посвід-
чує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 
5-В, каб. 15, під головуванням судді Колегаєвої С. В.

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

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає 
Пилипенко Юлію Сергіївну, 06.11.1975 року народження, про-
живає за адресою: вул. Інтернаціональна, 3а/69, м. Амвросі-
ївка, Донецька область, 87304, у судове засідання по цивіль-
ній справі №323/818/17 (2/323/358/17) за позовом Публічно-
го акціонерного товариства «Державний ощадний банк Укра-
їни» в особі філії — Донецьке обласне управління AT «Ощад-
банк» до Пилипенко Юлії Сергіївни про стягнення заборгова-
ності під головуванням судді Плечищевої О. В., кабінет №12.

Вам необхідно з’явитись у судові засідання 7 квітня 2017 
року о 09.00 годині та 20 квітня 2017 року о 09.00 годині в 
приміщення суду за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, 
вул. Травнева, 23.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачка 
вважається повідомленою про час та місце розгляду справи 
та у випадку неявки до суду справу може бути розглянуто за 
її відсутності на підставі наявних у ній даних чи доказів (по-
становляє заочне рішення) на підставі ст. 169 ЦПК України.

В Шевченківському районному суді м. Києва 
13.04.2017 року о 09.00 год. відбудеться судовий 
розгляд кримінального провадження відносно Шу-
кальського Валентина Володимировича, який обви-
нувачується у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

В судове засідання викликається Шукальський Ва-
лентин Володимирович.

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

Суддя Лінник О. П.

Суддя Голопристанського районного суду м. Гола 
Пристань Ширінська О. Х. повідомляє про слухання 
цивільної справи 06.04.2017 року на 10.00 год. за по-
зовом Заступника керівника Новокаховської місце-
вої прокуратури в інтересах Новофедорівської сіль-
ської ради Голопристанського району Херсонської 
області до Земляного Андрія Андрійовича, Струке-
вича Дмитра Володимировича, Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Водолазно-рятувальна стан-
ція — Залізний Порт», третя особа: Приватний нотарі-
ус Херсонського міського округу Живцова Надія Ми-
колаївна, про визнання недійсними договорів купівлі-
продажу нерухомого майна та викликає до суду від-
повідача Струкевича Дмитра Володимировича, місце 
реєстрації: 73000, Херсонська область, м. Херсон, вул. 
Перекопська, 187-А.

У разі неявки в судове засідання відповідача спра-
ва буде розглядатися за його відсутності.

Богородчанський районний суд Івано-Франківської 
області викликає Коцюрубу Миколу Дмитровича, 25 січ-
ня 1967 року народження, місце проживання: с. Крич-
ка, вул. Карпатська, 286 Богородчанського району Іва-
но-Франківської області, як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі № 338/97/17 за позовом ПАТ 
КБ «Приват Банк» до Коцюруби Миколи Дмитровича про 
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 6 квітня 2017 року о 09 
годині 00 хвилин у приміщенні Богородчанського район-
ного суду за адресою: смт Богородчани, вул. Шевченка, 
68 Богородчанського району Івано-Франківської області.

У разі неявки відповідача в судове засідання, оголо-
шення вважається належним повідомленням і за спра-
вою буде винесено заочне рішення.

У разі неявки в судове засідання з поважної причи-
ни, відповідач зобов’язаний повідомити суд про неявку 
та її причину.

Суддя Битківський Л. М.

Близнюківський районний суд Харківської облас-
ті викликає Піскорського Олександра Анатолійови-
ча, 22.05.1985 р.н., останнє місце реєстрації: вул. 
Двірцева, буд. 67, кв. 101, м. Краматорськ, Доне-
цька область, як відповідача по цивільній справі № 
612/27/17, 2-612/73/17 за позовом Піскорської Ган-
ни Олегівни до Піскорського Олександра Анатолійо-
вича про стягнення аліментів на 15 год. 10 хв. 3 квіт-
ня 2017 року, для розгляду справи в залі судового 
засідання Близнюківського районного суду за адре-
сою: вул. Свободи, 46-А, смт Близнюки, Харківська 
область, під головуванням судді Масло С. П.

У разі неявки в судове засідання на зазначений 
день та час без поважних причин, неповідомлення 
про причини неявки, не надання заперечень та дока-
зів, справа буде розглянута за відсутності відповіда-
ча на підставі наданих доказів.

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінниць-
кої області викликає в судове засідання Телегіну Ва-
лентину Леонідівну (останнє місце реєстрації:  Він-
ницька область, м.  Могилів-Подільський, вул. Глин-
ського, буд. 2, кв. 1), для розгляду цивільної спра-
ви за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Телегіної Ва-
лентини Леонідівни про стягнення заборгованості за 
кредитним договором.

Судове засідання призначено на 05.04.2017 р. о 
09 годині 30 хвилин у приміщенні Могилів-Поділь-
ського міськрайонного суду Вінницької області за 
адресою: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський,  
вул. Сагайдачного, 1/30. Заяву розглядає суддя  
Жикевич Т. Б.

У разі неявки Телегіної В.Л. у судове засідання по-
зовна заява буде розглянута за її відсутності.

В провадженні Жовтневого районного суду м. Ма-
ріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. 
Металургів, 31) знаходиться справа за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк» до Шин Людмили Костянтинівни 
про стягнення заборгованості.

Відповідачка Шин Людмила Костянтинівна, яка за-
реєстрована за адресою: Донецька область, м. Ма-
ріуполь, проспект Миру, буд. 10/20, кв. 13, виклика-
ється для участі у розгляді справи, який відбудеть-
ся 27 березня 2017 року о 08.00 годині в приміщен-
ні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 
31, каб. 19, 25.

Відповідачці пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази, якими вони обґрунтову-
ються. У випадку неприбуття відповідачка повинна 
повідомити суд про причини неявки, інакше справа 
буде розглянута в її відсутність.

Суддя Скрипниченко Т. І.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області 
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, 39А) 
розглядає цивільну справу 227/750/17 за позовом ПАТ «Дер-
жавний Ощадний банк України» в особі філії: Донецьке об-
ласне управління AT «Ощадбанк» до Кукоба Олени Едуар-
дівни та Кукоба Андрія Юрійовича про стягнення заборго-
ваності.

Відповідачі: Кукоба Олена Едуардівна, 09.01.1966 р.н., 
місце реєстрації: Донецька область, м. Зугрес, вул. Пушкіна, 
буд. 11, кв. 16; Кукоба Андрій Юрійович, 13.11.1988 р.н., міс-
це реєстрації: Донецька область, м. Макіївка, вул. Героїв Ста-
лінграда, буд. 4, кв. 29; викликаються на 5 квітня 2017 року о 
10.40 годині до Добропільського міськрайонного суду, кабі-
нет № 7, для участі у розгляді справи. До розгляду цивільної 
справи пропонується надати суду письмові пояснення та за-
перечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідачів, 
необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше спра-
ва буде розглянута у їхню відсутність на підставі наявних у 
ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Тимофєєва Г. Л.

В провадженні судді Бердянського міськрайонно-
го суду Черткової Н. І. знаходиться цивільна справа за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний ощадний банк України» в особі філії — До-
нецьке обласне управління AT «Ощадбанк» про стяг-
нення заборгованості за кредитом: №310/1021/17 до 
Попова Олександра Миколайовича про стягнення за-
боргованості.

Розгляд справи призначено на 05.04.2017 року о 
08.30 годині в приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду за адресою: м. Бердянськ, вул. Консуль-
ська, 64, каб. 502 Запорізької області, суддя Чертко-
ва Н. І., тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідача Попова Олександра 
Миколайовича.

У разі неявки відповідача, справа буде розглянута 
за наявними в ній матеріалами.

Чорнобаївський районний суд Черкаської області 
викликає в судове засідання як відповідачів по ци-
вільній справі № 709/168/17-ц Сушко Жанну Іванів-
ну, зареєстровану: смт Чорнобай, вул. Лівобережна,  
№ 63 Чорнобаївського р-ну Черкаської області, та 
Снігура Олександра Михайловича, останнє відоме 
місце проживання якого: м. Одеса, вул. Доброволь-
ського, 122, кв. 114.

Судове засідання відбудеться о 9 год. 30 хв. 30.03. 
2017 року в залі судового засідання № 2 Чорноба-
ївського районного суду: вул. Центральна (Леніна),  
№ 134, смт Чорнобай Черкаської області. Явка Суш-
ко Жанни Іванівни та Снігура Олександра Михайло-
вича обов’язкова та своєчасна. В разі неприбуття на 
визначений судом час відповідачів у судове засідан-
ня справа буде розглянута без їхньої участі.

Суддя С. І. Калашник

Болградський районний суд Одеської області повідомляє 
відповідача Бортницького Олександра Юрійовича, 16 серп-
ня 1983 року народження, останнє відоме місце реєстрації 
за адресою: вул. Інзовська, №39, м. Болград, Одеська об-
ласть, що 12.04.2017 року о 15.00 годині в залі судового за-
сідання № 4 Болградського районного суду Одеської облас-
ті за адресою: Одеська область, м. Болград, вул. 25 Серп-
ня, № 192, відбудеться судове засідання по цивільній спра-
ві № 497/186/17-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства Комерційний банк «ПриватБанк» до Бортницького 
Олександра Юрійовича про стягнення заборгованості.

Болградський районний суд пропонує відповідачу Борт-
ницькому Олександру Юрійовичу подати пояснення, запере-
чення та усі наявні у нього докази по справі особисто або че-
рез представника.

У разі неявки в судове засідання Бортницького Олексан-
дра Юрійовича, справа може бути розглянута за відсутніс-
тю відповідача та його представника за наявними в ній до-
казами.

Суддя С. В. Кодінцева

Новоград-Волинський міськрайонний суд Жито-
мирської області викликає Виставкіну Ірину Микола-
ївну, яка проживала за адресою: вул. Житомирське 
шосе, 11, кв. 47, м. Новоград-Волинський, Житомир-
ська область, як відповідачку по цивільній справі за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Виставкіної І. М. 
про стягнення заборгованості.

Судові засідання відбудуться 19.04.2017 року о 15 
год. 00 хв., 28.04.2017 року о 09 год. 30 хв. у залі су-
дових засідань № 7 в приміщенні Новоград-Волин-
ського міськрайонного суду Житомирської області 
за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Во-
линський, вул. І. Франка, 31.

У випадку неявки відповідачки в судове засідання 
справу буде розглянуто за її відсутності із постанов-
ленням заочного рішення.

Суддя А. В. Помогаєв

Добропільський міськрайонний суд Донецької області 
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, 39А) 
розглядає цивільну справу 227/745/17 за позовом ПАТ «Дер-
жавний Ощадний банк України» в особі філії: Донецьке об-
ласне управління AT «Ощадбанк» до Павленка Івана Олексі-
йовича про стягнення заборгованості.

Відповідач Павленко Іван Олексійович, 15.01.1957 р.н., 
місце реєстрації: Донецька область, м. Харцизьк, смт Гірне, 
вул. Шахтарська, буд. 31, кв. 6, викликається на 5 квітня 2017 
року о 10.30 годині до Добропільського міськрайонного су-
ду, кабінет № 7, для участі у розгляді справи. До розгляду 
цивільної справи пропонується надати суду письмові пояс-
нення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача, 
необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше спра-
ва буде розглянута у його відсутність на підставі наявних у 
ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Тимофєєва Г. Л.
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оголошення
Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, 

Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Мезенцевої Кате-
рини Віталіївни про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

Відповідачка по справі: Мезенцева Катерина Віталіївна, 
09.03.1994 р.н., яка зареєстрована та мешкає: м. Бахмут, вул. 
Чайковського, 85-10, Донецька область, викликається до суду 
(Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 212), для учас-
ті в розгляді справи по суті на 08.10 годину 4 квітня 2017 року.

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

Суддя Харченко О.П.

Ізяславський районний суд Хмельницької облас-
ті викликає в судове засідання як відповідачку Шев-
чук Наталію Іванівну в цивільній справі № 675/340/17, 
провадження № 2/675/348/2017 за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» до Шевчук Наталії Іванівни про стяг-
нення заборгованості в судове засідання, яке відбу-
деться об 11 годині 00 хвилин 3 квітня 2017 року за 
адресою: 30300, Хмельницька область, м. Ізяслав, 
вул. Незалежності, 3.

У разі неявки відповідачки на вказане судове засі-
дання, суд розглядатиме справу без участі останньої 
у порядку ст.ст. 169, 224 ЦПК.

Суддя Король О.В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, 
Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Мезінова Миколи 
Анатолійовича про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

Відповідач по справі: Мезінов Микола Анатолійович, 
13.11.1987 р.н., який зареєстрований та мешкає: м. Бахмут, вул. 
Ковальська, 9-43, Донецька область, викликається до суду (До-
нецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 212), для участі в 
розгляді справи по суті на 08.00 годину 4 квітня 2017 року.

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

Суддя Харченко О.П.

Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської об-
ласті викликає в судове засідання, яке відбудеться 
28 березня 2017 року о 08.00 годині в приміщенні 
Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської об-
ласті за адресою: 17500, Чернігівська обл., м. При-
луки, вул. Котляревського, 62, Сердюка Олександра 
Володимировича (останнє відоме місце реєстрації  
Чернігівська обл., Прилуцький р-н, с. Нова Гребля, 
вул. Коломийська, буд. 13) як відповідача по цивіль-
ній справі № 742/278/17 за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Сердюка Олександра Володимировича про 
стягнення заборгованості.

Суддя Коротка А.О.

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької 
області викликає в судове засідання, яке відбудеть-
ся 18.04.2017 року о 09.00 годині в приміщенні Ме-
літопольського міськрайонного суду Запорізької об-
ласті за адресою: 72309, м. Мелітополь, вул. Шмідта, 
11, Синюгіна Віктора Ілліча (останнє відоме місце ре-
єстрації — Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. 
Костянтинівка, вул. Щорса, буд. 33) як відповідача по 
цивільній справі № 320/537/17-ц за позовом ПАТ КБ 
«ПриватБанк» до Синюгіна Віктора Ілліча про стяг-
нення заборгованості.

Суддя Ніколова І.С.

Долинський районний суд Кіровоградської об-
ласті викликає на 14.30 годину 15 червня 2017 ро-
ку відповідача Лесняка Володимира Броніславовича 
(останнє місце проживання за адресою: вул. Інтерна-
ціональна, 14, кв. 21, м. Долинська, Долинський ра-
йон, Кіровоградська область) у цивільній справі за 
позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Лесняка В.Б. про 
стягнення заборгованості за кредитним договором. 
Справа розглядатиметься суддею Баранським Д.М. У 
разі неявки відповідача у справі може бути ухвалено 
заочне рішення.

Ярмолинецький районний суд Хмельницької об-
ласті (32100, смт Ярмолинці, вул. Петропавлов-
ська, 71) повідомляє Філя Олександра Ігоровича, 
01.04.1967 р.н., що 4 квітня 2017 року о 09 год. 00 
хв. у приміщенні суду відбудеться розгляд цивіль-
ної справи за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Філя 
Олександра Ігоровича про стягнення заборгованості 
(головуючий суддя Мазурчак В.М.). Ваша явка в су-
дове засідання обов’язкова. У разі неявки справа бу-
де слухатися у вашій відсутності на підставі доказів, 
які є в матеріалах справи.

Броварський міськрайонний суд Київської області 
викликає як відповідача Приймака Ярослава Іванови-
ча у справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційного банку «ПриватБанк» до При-
ймака Ярослава Івановича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Розгляд справи призначено на 08.30 год. 20 квітня 
2017 року в приміщенні Броварського міськрайонно-
го суду Київської області за адресою: місто Бровари 
Київської області, вулиця Грушевського, 2, каб. №№ 
204, 206.

Суддя Дутчак І.М.

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської 

області (адреса: Миколаївська область, м. Возне-

сенськ, вул. Кібрика, 11, каб. 18) викликає Жорж 

Любов Григорівну як відповідачку в судове засідан-

ня, яке відбудеться 06.04.2017 року о 10.30 годи-

ні за позовом Прущака Олександра Васильовича до 

Жорж Любові Григорівни про визнання права влас-

ності на нерухоме майно.

Суддя Висоцька Г.А.

Білозерський районний суд Херсонської облас-
ті повідомляє, що 31 березня 2017 року о 09.00 год. 
суддя Бугрименко В.В. буде розглядати цивільну 
справу за позовом Товариства з обмеженою відпо-
відальністю «ОТП Факторинг Україна» до Гурського 
Анатолія Цезаревича про стягнення заборгованості.

Гурський Анатолій Цезаревич викликається в су-
дове засідання. В разі неявки останнього в судове за-
сідання, справа буде розглянута за його відсутністю 
за наявними в ній доказами. Крім того, суд роз’яснює 
відповідачу його обов’язок повідомити суд про при-
чини неявки в судове засідання.

Адреса суду: Херсонська область, смт Білозерка, 
вул. Д. Яворницького, 97.

Києво-Святошинський районний суд Київської об-
ласті повідомляє Гутовського Василя Володимиро-
вича, що цивільна справа № 369/286/17 (проваджен-
ня № 2/369/1351/17) за позовом Щербакової Інни Ві-
кторівни до Гутовського Василя Володимировича, 
третя особа: Служба у справах дітей Дарницької в 
м. Києві РДА, про позбавлення батьківських прав та 
стягнення аліментів на утримання дитини, призначе-
на до слухання на 19 квітня 2017 року о 09.10 годині 
в приміщенні Києво-Святошинського районного су-
ду Київської області за адресою: м. Київ, вул. Мель-
ниченка, 1.

Суддя Л.М. Ковальчук

Новоайдарський районний суд викликає Зінчен-
ка Павла Олександровича, як відповідача в судо-
ве засідання за позовом Шамаєвої Світлани Сергіїв-
ни до Зінченка Павла Олександровича про позбав-
лення батьківських прав, третя особа — Орган опі-
ки та піклування Новоайдарської РДА, що відбудеть-
ся 14 квітня 2017 року о 09.30 годині в приміщен-
ні суду за адресою: Луганська область, смт Новоай-
дар, вул. Миру, 38.

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

Суддя В.Б. Мартинюк

Печерський районний суд м. Києва повідомляє 
про проведення судового засідання у справі № 
757/45454/16-ц за позовом Воропай Ганни Григо-
рівни до Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Піреус-Авто» (код ЄДРПОУ 36288330) про визнання 
недійсним договору та стягнення грошових коштів, 
яке призначено на 12 год. 00 хв. 6 квітня 2017 року 
за адресою: м. Київ, провулок Хрестовий, каб. 211.

У разі неявки відповідача Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Піреус-Авто» справа буде 
розглянута за його відсутності відповідно до ст. 169 
ЦПК України.

Суддя В.А. Писанець

Семенівський районний суд Чернігівської облас-
ті викликає у судове засідання, яке відбудеться 03 
квітня 2017 року о 09.00 годині в приміщенні Се-
менівського районного суду Чернігівської облас-
ті за адресою: 15400, Чернігівська обл., м. Семенів-
ка, вул. Центральна, 6, Климович Карину Володими-
рівну (останнє відоме місце реєстрації: Чернігівська 
обл., м. Семенівка, вул. Замістя, буд. 99) як відпо-
відача по цивільній справі № 744/163/17 за позовом 
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Климович Карини Володи-
мирівни про стягнення заборгованості.

Суддя Смага С.В.

Запорізький районний суд Запорізької області ви-
кликає Ржевцева Ігоря Леонідовича, 25.12.1968 р.н., 
як відповідача у цивільній справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційний банк 
«ПРИВАТБАНК» до Ржевцева Ігоря Леонідовича про 
стягнення заборгованості. Судове засідання відбу-
деться 12.04.2017 р. о 09.30 год. за адресою: м. За-
поріжжя, вул. Істоміна, буд. 10. Суддя Сакоян Д.І. У 
разі неявки відповідача справа розглядатиметься за 
наявними у справі матеріалами з постановленням за-
очного рішення.

Суддя Д.І. Сакоян

Семенівський районний суд Чернігівської області 
викликає у судове засідання, яке відбудеться 04 квіт-
ня 2017 року о 09.00 годині в приміщенні Семенів-
ського районного суду Чернігівської області за адре-
сою: 15400, Чернігівська обл., м. Семенівка, вул. 
Центральна, 6, Кекух Ольгу Семеновну (останнє ві-
доме місце реєстрації:Чернігівська обл., м. Семенів-
ка, вул. Замістя, буд. 147) як відповідача по цивіль-
ній справі № 744/164/17 за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Кекух Ольги Семеновни про стягнення за-
боргованості.

Суддя Смага С.В.

Вінницький міський суд Вінницької області повідо-
мляє, що 04.04.2017 р. о 12 год. 30 хв. відбудеться 
судове засідання у цивільній справі за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк» до Калінського Віктора Ігоровича 
про стягнення заборгованості.

Явка Калінського Віктора Ігоровича, 12.12.1967 
р.н. (останнє відоме місце реєстрації: м. Вінниця, вул. 
Юності, 45/112) є обов’язковою.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Ві-
нниця, вул. М. Грушевського, 17, зал № 38.

Суддя

Крижопільський районний суд Вінницької облас-
ті викликає Шаповалова Сергія Вікторовича як від-
повідача в судове засідання по цивільній справі № 
134/96/17 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості. Судове засідання відбу-
деться 12.04.2017 року о 10 год. у приміщенні Кри-
жопільського районного суду Вінницької області за 
адресою: Вінницька область, смт Крижопіль, вул. Ге-
роїв України, 23. У разі неявки відповідача справа бу-
де розглянута у його відсутність в порядку ст. 169 
ЦПК України.

Суддя В.Г. Зарічанський

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає в су-
дове засідання Лісовського Олександра Валентинови-
ча (який не зареєстрований в м. Суми, адреса прожи-
вання вказана: м. Суми, вул. Робітниче Селище, 14), 
як відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ КБ 
«ПРИВАТ БАНК» до Лісовського Олександра Валенти-
новича про стягнення заборгованості.

Засідання суду відбудеться 28.03.2017 року о 
09.00 год. за адресою: м. Суми, вул. Першотравне-
ва, 12, каб. 16, пов. 2.

Суддя М.М. Косолап

Житомирський районний суд Житомирської об-
ласті викликає у судове засідання, яке відбудеться 
07 квітня 2017 року о 09.00 годині в приміщенні Жи-
томирського районного суду Житомирської облас-
ті за адресою: 10031, м. Житомир, вул. Покровська 
(Щорса), 90, Синянос Олену Леонідівну (останнє ві-
доме місце реєстрації: Житомирська обл., Житомир-
ський р-н., с. Сінгури, вул. Шевченка, буд. 25) як від-
повідачку по цивільній справі № 278/214/17 за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Синянос Олени Леоні-
дівни про стягнення заборгованості.

Суддя Грубіян Є.О.

Новгород-Сіверський районний суд Чернігівської 
області викликає у судове засідання, яке відбудеть-
ся 11 квітня 2017 року о 10.00 годині в приміщенні 
Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської 
області за адресою: 16000, м. Новгород-Сіверський, 
вул. Гімназична, 10а, Чмихун Юрія Петровича (остан-
нє відоме місце реєстрації: Чернігівська обл., Новго-
род-Сіверський р-н, с. Дігтярівка, вул. Леніна) як від-
повідача по цивільній справі № 739/213/17 за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Чмихун Юрія Петрови-
ча про стягнення заборгованості.

Суддя Наполов М.І.

Попільнянський районний суд Житомирської області ви-
кликає в судове засідання як відповідача Токманова Юрія 
Олексійовича, 17 січня 1977 року народження, останнє міс-
це проживання та реєстрації якого: с. Макарівка, вул. Гро-
мових, 34, Попільнянського району, Житомирської області 
в цивільній справі за позовом Токманова Олексія Борисови-
ча до Токманова Юрія Олексійовича про визнання особи та-
кою, що втратила право користування житловим приміщен-
ням, яке відбудеться о 10 годині 20 хвилин 06 квітня 2017 
року в залі суду Попільнянського районного суду в смт По-
пільня по вул. Б. Хмельницького, 24, Попільнянського райо-
ну, Житомирської області.

В разі неявки відповідача в судове засідання справа буде 
розглянута за його відсутності.

Суддя Є.О. Зайченко

Волков Вячеслав Михайлович, останнє відоме міс-
це реєстрації якого: м. Пологи, Пологівського райо-
ну, Запорізької області, вул. І. Чеберка (Жовтнева), 
буд. 23, викликається в судове засідання до Пологів-
ського районного суду Запорізької області як відпо-
відач у цивільній справі №324/140/17 за позовом ПАТ 
КБ «ПриватБанк» до Волкова Вячеслава Михайлови-
ча, про стягнення заборгованості, яке відбудеться 31 
березня 2017 року о 08 год. 30 хв. у приміщенні По-
логівського районного суду за адресою: м. Пологи, 
Запорізької області, вул. Єдності (М. Горького), 28.

Суддя Каретник Ю.М.

Чудаінов Михайло Борисович, останнє відоме міс-
це реєстрації та проживання якого: м. Докучаєвськ, 
Донецької області, вул. Леніна, буд. 39А, кв. 20, ви-
кликається в судове засідання до Пологівського ра-
йонного суду Запорізької області як відповідач у 
цивільній справі № 324/293/17 за позовом ПАТ КБ 
«Правекс-Банк» до Чудаінова Михайла Борисовича, 
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром, яке відбудеться 03 квітня 2017 року о 13 год. 
00 хв. у приміщенні Пологівського районного суду за 
адресою: м. Пологи, Запорізької області, вул. Єднос-
ті (М. Горького), 28.

Суддя Каретник Ю.М.

Ковпаківський райсуд м. Суми викликає як відповідачів 
ТОВ «Торговий дім «Оріон-Д», Феденка В’ячеслава Володи-
мировича в судове засідання для розгляду цивільної спра-
ви № 592/11331/14-ц, провадження 2/592/499/16 за позо-
вом ТОВ «Інфініто» (INFINITO S.L.R.) до ТОВ «Торговий дім 
«Оріон-Д», Гусєвої В., Феденка В.В., 3-я особа: Приватний 
нотаріус Сумського міського нотаріального округу Ануфрі-
єв О.В. про визнання договору недісйним.

Розгляд справи відбудеться о  09.30 годині 13 квітня 
2017 року, в приміщенні Ковпаківського райсуду м. Суми 
за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 12 , зал судово-
го засідання № 8.

В разі неявки відповідачів справа буде розглянута у їх 
відсутність за наявними матеріалами.

Суддя А.М. Алфьоров

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської 
області (суддя Гаврилов В.А.) викликає в судове засідання як 
відповідачку Чорну Наталію Миколаївну у справі за позовом 
Чорного Сергія Вікторовича про розірвання шлюбу.

Останнє місце проживання відповідачки: вул. Центральна 
буд. 45 кв. 3, м. Павлоград, Дніпропетровська область.

Судове засідання призначене на 28 березня 2017 р. о 
08.30 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, 
каб. 203.

У разі неявки відповідачки у судове засідання справа, 
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за її 
відсутністю.

Суддя В.А. Гаврилов

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської 
області (суддя Врона А.О.) викликає в судове засідання як 
відповідачку Дунаєву Галину Геннадіївну у справі за позовом 
Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» про стяг-
нення заборгованості.

Останнє місце проживання відповідачки: вул. К. Ратніко-
ва буд. 4-а, кв. 21, м. Донецьк, Дніпропетровська область.

Судове засідання призначене на 05 квітня 2017 р. о 10.20 
год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 
309.

У разі неявки відповідачки у судове засідання справа, 
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за її 
відсутністю.

Суддя А.О. Врона

Марківський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідачку Мусієнко Юлію Олександрів-
ну в судове засідання для розгляду цивільної справи 
за позовом Мусієнка Дмитра Віталійовича до Мусієн-
ко Юлії Олександрівни про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться в приміщен-
ні Марківського районного суду Луганської області 
05.04.2017 р. о 10 год. 00 хв. за адресою: смт Марків-
ка, пл. Соборна, буд. 31, Луганської області.

У разі неявки в судове засідання суд розглядати-
ме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

Суддя А.П. Чернік

У Подільському районному суді м. Києва 
27.04.2017 р. об 11 год. 30 хв. під головуванням суд-
ді Декаленко B.C. буде розглядатись цивільна спра-
ва за позовом Пономаренко Лілії Борисівни до Ми-
синкевича Олександра Анатолійовича про виселення 
з безпідставно займаного приміщення, третя особа: 
Гордієнко Сергій Михайлович.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) в су-
дове засідання обов’язкова.

При неявці відповідача справа буде слухатись за 
його відсутності згідно ст. 169 ЦПК України.

Суддя В.С. Декаленко

Богунський районний суд м. Житомира (м. Жито-
мир, м-н Соборний, 1) викликає як відповідача Бур-
мича Віталія Андрійовича в судове засідання, яке від-
будеться 29.03.2017 року о 10 год. 30 хв. в каб. 2-Б-
2 за позовом Шавурського Вячеслава Вячеславови-
ча до Бурмича Віталія Андрійовича про відшкодуван-
ня шкоди, заподіяної дорожньо-транспортною при-
годою. В разі неявки в судове засідання, справа буде 
розглянута у вашу відсутність.

Суддя Н.Ф. Слюсарчук

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинувачено-
го Шепелева Олександра Олександровича, що обвинувачується у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 
КК України у підготовче судове засідання, яке відбудеться 29 бе-
резня 2017 року о 15.00 годині, в приміщенні Оболонського ра-
йонного суду м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 
2-Є, кабінет № 9.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свід-
ка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 
КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого пе-
редбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — 
статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК Укра-
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представ-
ників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, переклада-
ча і експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя О.В. Жежера

Саламаха Руслан Степанович, 02.01.1980 року наро-
дження, останнє відоме місце проживання: Україна, с. 
Підлісне, вул. Сонячна, 28, Тростянецького району, Ві-
нницької області, викликається до Тростянецького ра-
йонного суду Вінницької області як відповідач по цивіль-
ній справі за позовом Саламахи Алли Петрівни до Сала-
махи Руслана Степановича про розірвання шлюбу. Судо-
ве засідання відбудеться 31 березня 2017 року о 09.00 
год. в приміщенні суду за адресою: Вінницька область, 
Тростянецький район, смт Тростянець, вул. Соборна, 21. 
У разі неявки відповідача до суду справу буде вирішено 
на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Волошин І.А.

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

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

Оголошує прийом слухачів на навчання за денною, вечірньою, заочною та заочно-
дистанційною формою для підготовки фахівців освітнього ступеня магістра за спе-
ціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управ-
ління та адміністрування».

Прийом на навчання здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту» 
та за умовами, визначеними Положенням про прийом слухачів до Національної ака-
демії державного управління при Президентові України, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2013 року № 255.

Термін навчання за денною формою — 18 місяців, за вечірньою, заочною  
та заочно-дистанційною — 30 місяців. На навчання приймаються громадяни  
України, які мають вищу освіту.

Вступні екзамени проводяться з 06 по 24 червня.
Зарахування — до 10 липня.
Початок занять з 1 вересня.
Документи подаються особисто до приймальної комісії Національної академії  

(м. Київ) з 03 квітня по 20 травня 2017 року, до Дніпропетровського, Одеського  
та Харківського регіональних інститутів державного управління з 03 квітня по 
08 червня 2017 року; до Львівського регіонального інституту державного управлін-
ня з 03 квітня по 17 червня 2017 року.

Приймальна комісія Національної академії та її регіональних інститутів державно-
го управління працює щодня, крім неділі, з 9 до 18 години (у суботу з 10 до 16 годи-
ни) за адресами:

Національна академія (м.Київ): 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20, 
тел.: (044) 455-68-01, www.асаdemy.gov.uа

Дніпропетровський регіональний ін-
ститут державного управління 
49044, м. Дніпро,
вул. Гоголя, 29, 
тел.: (056)745-52-41, (056)794-58-06.
www.dbuapa.dp.ua

Львівський регіональний інститут 
державного управління 
79491, м. Львів, смт Брюховичі, 
вул. Сухомлинського, 16, 
тел.: (032)244-81-12.
www.lvivacademy.com

Одеський регіональний інститут дер-
жавного управління 
65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22, 
тел.: (048)705-97-11, (048)705-97-13.
www.oridu.odessa.ua

Харківський регіональний інститут 
державного управління 
61050, м. Харків, 
Московський проспект, 75, 
тел.: (057)732-65-05.
www.kbuapa.kharkov.ua

Тетіївський районний суд Київської області викликає Сліпан-
чука Вадима Григоровича, 22.09.1970 року народження, як від-
повідача в судове засідання в цивільній справі №380/111/17 за 
позовом TОB «ОТП Факторинг Україна» про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором, що відбудеться о 10 год. 00 
хв. 29.03.2017 року в приміщенні Тетіївського районного суду за 
адресою: 09800, Київська область, м. Тетіїв, вул. Соборна, 27. В 
разі неявки відповідача, справа буде розглянута за його відсут-
ності.

Суддя П. І. Лісовенко

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області викликає 
Дячука Василя Миколайовича як відповідача у цивільній справі 
№ 559/1248/16-ц за позовною заявою Дячук Валентини Володи-
мирівни до Дячука Андрія Миколайовича та Дячука Василя Ми-
колайовича про визнання права власності на спадкове майно в 
порядку спадкування за законом, яке відбудеться 20 квітня 2017 
року на 09 год. 00 хв. у приміщенні Дубенського міськрайонно-
го суду за адресою: м. Дубно, вул. Д. Галицького, 22 Рівненської 
області.

В разі неявки відповідача в судове засідання справа буде роз-
глянута у його відсутність на підставі наявних доказів.

Суддя Кічата О. Ю.

Золочівський районний суд Львівської області викликає Шу-
бу Олега Олеговича, останнє відоме місце проживання: с. Сла-
бин Чернігівського району Чернігівської області, як відповідача 
по справі № 445/1896/16 за позовом Шуби Марії Олександрівни 
до Шуби Олега Олеговича про стягнення аліментів.

Судове засідання відбудеться 11.05.2017 року об 11.30 год. 
у приміщенні Золочівського районного суду Львівської області 
(Львівська область, м. Золочів, бульвар Сковороди, 5).

У разі неявки в судове засідання відповідача, справа згідно 
з вимогами ЦПК України, буде розглянута у його відсутність на 
підставі наявних у ній доказів.

Суддя В. М. Сивак

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Лобан-
чука Юрія Васильовича як відповідача в судове засідання для 
розгляду цивільної справи за позовом Лобанчук Людмили Ан-
тонівни до Лобанчука Юрія Васильовича про розірвання шлю-
бу, що відбудеться 3 травня 2017 року о 09 год. 45 хв. у примі-
щенні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою:  
м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 3-К.

У разі неявки в судове засідання вказаних осіб без поважних 
причин, справа буде розглянута за їхньої відсутності на підставі 
наявних у ній доказів.

Суддя О. П. Сингаївський

В провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької 
області знаходиться обвинувальний акт у кримінальному прова-
дженні відносно Романова Романа Олександровича у вчиненні 
кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

Як обвинувачений викликається Романов Роман Олександро-
вич у підготовче судове засідання, яке призначено на 09 год. 
30 хв. 18 квітня 2017 року та відбудеться в приміщенні Бердян-
ського міськрайонного суду за адресою: вул. Консульська, 64,  
м. Бердянськ, Запорізька область.

Суддя Морока С. М.

Кольцов Валерій Андрійович, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. 
Тростянецька, 6, кв. 40, викликається як відповідач Дарницьким районним 
судом м. Києва в судове засідання, яке відбудеться 24 квітня 2017 року о 
09 год. 30 хв. у цивільній справі за позовом Нагорної Зої Василівни, Нагор-
ного Василя Миколайовича, Нагорної Олени Василівни до Кольцова Вале-
рія Андрійовича про визнання особи такою, що втратила право користу-
вання житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться під головуванням судді Леонтюк Л. К. 
у приміщенні Дарницького районного суду м. Києва за адресою: 02099,  
м. Київ, вул. Севастопольська, 14, каб. 4, зал. 5. У разі неявки відповідача в 
судове засідання, справа буде розглянута у його відсутність з урахуванням 
наявних у ній доказів відповідно до чинного законодавства.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинувачено-
го Кисельова Євгена Михайловича, 23.01.1962 року народження 
(останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Керч, вул. Сверд-
лова, 4) у підготовче судове засідання в кримінальному проваджен-
ні №42016000000003297 за ст. 111 ч. 1 КК України, яке відбудеться 5 
квітня 2017 року о 09.30 годині в приміщенні Деснянського районного 
суду м. Києва за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, зал судових 
засідань №2, під головуванням судді Броновицької О. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Лисичанський міський суд Луганської області повідомляє, що 

24 лютого 2017 року було винесено заочне рішення по справі  

№ 415/6789/16-ц, н.п. 2/415/278/17 за позовом Дуднік Наталії 

Станіславівни до Брянківської міської ради Луганської області, 

третя особа: ПАТ «Державний Ощадбанк України» про визнання 

права власності на спадкове майно. Позовні вимоги задоволе-

но частково.

Суддя Л. Б. Чернобривко

Деснянський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Цекова Сергія Павловича, 28.08.1953 
року народження (останнє відоме місце проживання: 
АР Крим, м. Сімферополь, пров. Кронштадтський, 
8/13), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 6 квітня 2017 року об 11 год. 30 хв. Явка до су-
ду обов’язкова! При собі необхідно мати паспорт або 
документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 
5-В, каб. 15, під головуванням судді Колегаєвої С. В.

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

Деснянський районний суд м. Києва викли-
кає обвинуваченого Шувайникова Сергія Іванови-
ча, 01.08.1954 року народження (останнє відоме 
місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. 
Ж.Жигаліної, буд. 1/13), у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться 6 квітня 2017 року об 
11 год. 00 хв. Явка до суду обов’язкова! При собі не-
обхідно мати паспорт або документ, який посвідчує 
особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 
5-В, каб. 15, під головуванням судді Колегаєвої С. В.

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

Подільський районний суд м. Києва викли-
кає обвинувачену Бистрякову Діану Святославівну, 
25.05.1973 року народження (останнє відоме місце 
проживання: 98100, вул. Свердлова, 1, м. Феодосія) 
у вчиненні кримінального правопорушення передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України у судове засідання, яке 
відбудеться 6 квітня 2017 року о 17 год. 00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 
7, під головуванням судді Отвіновського П. Л.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення 
вважається належним повідомленим, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю об-
винуваченої в порядку спеціального судового прова-
дження.

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає 
Зарайського Івана Миколайовича, ІПН 3082005578, який 
проживає за адресою: вул. Кірова, буд. 1, с. Благодатне, 
Амвросіївський район, Донецька область, 87330, у судове 
засідання по цивільній справі №323/779/17-ц (2/323/345/17) 
за позовом Публічного акціонерного товариства «Держав-
ний ощадний банк України» в особі філії — Донецьке облас-
не управління AT «Ощадбанк» до Зарайського Івана Микола-
йовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 09.30 годині 29 берез-
ня 2017 року в приміщенні суду за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Оріхів, вул. Травнева, 23, під головуванням судді 
Смоковича М. В., кабінет № 9.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач 
вважається повідомленим про час та місце розгляду спра-
ви та у випадку неявки до суду справу може бути розгляну-
то за його відсутності на підставі наявних у ній даних чи до-
казів (постановляє заочне рішення) на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає 
Павленка Миколу Миколайовича, ІПН 2643825230, який про-
живає за адресою: вул. Краснодонців, буд. 41, кв. 25, м. Амв-
росіївка, Донецька область, 87354, у судове засідання по ци-
вільній справі №323/777/17-ц (2/323/343/17) за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства «Державний ощадний 
банк України» в особі філії — Донецьке обласне управлін-
ня AT «Ощадбанк» до Павленка Миколи Миколайовича про 
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 09.00 годині 29 берез-
ня 2017 року в приміщенні суду за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Оріхів, вул. Травнева, 23, під головуванням судді 
Смоковича М. В., кабінет № 9.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач 
вважається повідомленим про час та місце розгляду спра-
ви та у випадку неявки до суду справу може бути розгляну-
то за його відсутності на підставі наявних у ній даних чи до-
казів (постановляє заочне рішення) на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

Широківський районний суд Дніпропетровської області 
викликає в судове засідання Макайда Максима Олександро-
вича, 29.06.1990 року народження, який проживав за адре-
сою: смт Широке Широківського району Дніпропетровської 
області, вул. Свердлова (Слов’янська), буд. 82, як відповіда-
ча у цивільній справі за позовом Кредитної спілки «Самара» 
до Макайда Максима Олександровича, Пасютіна Івана Васи-
льовича, Хоменко Наталії Миколаївни про стягнення забор-
гованості.

Судове засідання відбудеться 23 травня 2017 року о 09.00 
годині за адресою: смт Широке Широківського району Дні-
пропетровської області, вул. Соборна, буд. 86 (зал судових 
засідань № 1).

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України, після опублікування 
оголошення в пресі, відповідач Макайда Максим Олексан-
дрович вважається повідомленим про час та місце розгля-
ду справи.

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

Суддя Леонідова О. В.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, 
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає п’ять цивільних 
справ призначених до розгляду на 31.03.2017 року за по-
зовами ПАТ «Укрсоцбанк» до Папазова Дмитра Геннаді-
йовича, Колосова Олександра Юрійовича, Лопатіної Надії 
Миколаївни, Міщенко Наталії Миколаївни, Воробей Ма-
рини Олександрівни, Воробей Володимира Анатолійови-
ча про стягнення заборгованості.

Відповідач Папазов Дмитро Геннадійович (зареєстро-
ваний за адресою: 83080, м. Донецьк, вул. Купріна, 58/8), 
викликається на 31 березня 2017 року о 10.00 год. до су-
ду, каб. № 9, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач Колосов Олександр Юрійович (зареєстро-
ваний за адресою: 83016, м. Донецьк, вул. Дніпродзер-
жинська, 4/83), викликається на 31 березня 2017 року о 
10.30 год. до суду, каб. № 9, для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідачка Лопатіна Надія Миколаївна (зареєстро-
вана за адресою: 93000, м. Донецьк, вул. Муравйова, 5), 
викликається на 31 березня 2017 року об 11.00 год. до 
суду, каб. № 9, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачка Міщенко Наталія Миколаївна (зареє-
стрована за адресою: м. Донецьк, вул. Щетиніна, 34/64), 
викликається на 31 березня 2017 року об 11.30 год. до 
суду, каб. № 9, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачі: Воробей Марина Олександрівна, Воробей 
Володимир Анатолійович (зареєстровані за адресою: 
93000, м. Донецьк, вул. Прожекторна, 17/52), виклика-
ються на 31 березня 2017 року о 13.00 год. до суду, каб. 
№ 9, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відпові-
дачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше 
справи будуть розглянуті в їхню відсутність.

Суддя М. М. Скиба

Гуляйпільський районний суд Запорізької області викликає в судо-
ве засідання Камінську Ірину Олександрівну (яка мешкала за адресою: 
вул. Степна, 29, с. Відрадне Запорізького району Запорізької області, 
70406), як відповідача по цивільній справі № 315/1349/16 за позовом 
Дерев’янка Юрія Сергійовича до Камінської Ірини Олександрівни, тре-
тя особа: Відділ державної виконавчої служби Запорізького районного 
управління юстиції Запорізької області, про зняття арешту на 28 берез-
ня 2017 року о 13 годині 00 хвилин.

Адреса суду: вул. Велика, буд. 31, м. Гуляйполе Запорізької облас-
ті, 70202.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін, вони вважають-
ся повідомленими про час і місце слухання справи. У разі неявки суд 
розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Телегуз С. М.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Куц Оксану 
Олександрівну, 17.06.1974 року народження, зареєстровану: м. Чер-
нівці, вул. Хотинська, 45-в, квартира 37, останнє відоме фактичне міс-
цезнаходження: м. Макіївка Донецької області, як обвинувачену в кри-
мінальному провадженні № 22016260000000010 від 17.03.2016 р. за  
ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Судове підготовче засідання відбудеться 3 квітня 2017 року о 12.30 
годині за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Кафедральна, 4, кабінет 
№11.

З моменту опублікування повістки про виклик обвинуваченої Куц 
Оксани Олександрівни у засобах масової інформації загальнодержав-
ної сфери розповсюдження, остання вважається належним чином 
ознайомленою з її змістом.

Суддя Г. М. Слободян

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження № 1-кп/761/747/2017 за обвинуваченням Табали Юрія 
Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч.ч. 1-2 ст. 366 КК України, згідно Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань за № 42015110330000045. 
Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що підготовче судо-
ве засідання по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 
30.03.2017 року о 16 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського районного 
суду м. Києва за адресою: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, каб. 602. 

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

Суддя А. В. Трубніков

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004,  
м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, 39а) розглядає цивіль-
ну справу 227/584/17 за позовом Третяка Василя Григоровича до Ряб-
цун Лариси Анатоліївни про позбавлення права користування житло-
вим приміщенням.

Відповідачка Рябцун Лариса Анатоліївна, 18.03.1978 року народжен-
ня, викликається на 30 березня 2017 року о 09.00 годині до Добропіль-
ського міськрайонного суду, кабінет № 3, для участі у розгляді справи.

Відповідачці пропонується подати письмові пояснення по суті позову 
та за наявністю заперечення проти позову та докази. У випадку непри-
буття, вона повинна повідомити суд про причини неявки, інакше справа 
буде розглянута в її відсутність.

Суддя Кошля А. О.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (суддя О.О. 
Наумик) викликає в судове засідання, яке відбудеться 29 березня 2017 
року об 11.30 годин за адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, 
корп. 2, каб. 19, як відповідачку по справі за позовом Публічного акціо-
нерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» про стягнення за-
боргованості:

Петренко Юлія Володимирівна, 01.10.1973 року народження, остан-
нє місце проживання та реєстрації: 85135, Донецька область, м. Костян-
тинівка, вул. Ємельянова, 48.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та 
докази на їх підтвердження.

У разі неявки відповідачки у судове засідання справа, згідно з вимо-
гами ЦПК України може бути розглянута за її відсутності.

Суддя О. О. Наумик

Дарницький районний суд м Києва викликає як відповідачку Стро-
кову Тетяну Михайлівну, останнє місце проживання якої: м. Київ, пр-кт 
М. Бажана, буд. 9-а, кв. 184 в судове засідання, яке відбудеться 11 квіт-
ня 2017 року о 15.00 годині за адресою: м Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 
124, для участі у судовому розгляді цивільної справи за позовом ПАТ 
КБ «ПРИВАТБАНК» до Строкової Тетяни Михайлівни про стягнення за-
боргованості.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідачка вважається 

повідомленою про день, час та місце розгляду справи і в разі неявки її 
до суду справа може бути розглянута за її відсутністю.

Відповідачка у випадку неявки в судове засідання зобов’язана пові-
домити суд про поважність причини неявки.

Суддя В. В. Даниленко
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 25 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -2  +3 +4  +9 Черкаська -1  +4 +4  +9
Житомирська -2  +3 +4  +9 Кіровоградська -1  +4 +4  +9
Чернігівська -2  +3 +4  +9 Полтавська -1  +4 +4  +9
Сумська -2  +3 +3  +8 Дніпропетровська -1  +4 +4  +9
Закарпатська +2  +7 +9  +14 Одеська +3  +8 +7  +12
Рівненська -2  +3 +4  +9 Миколаївська +3  +8 +7  +12
Львівська -2  +3 +4  +9 Херсонська +3  +8 +7  +12
Івано-Франківська -2  +3 +4  +9 Запорізька +3  +8 +7  +12
Волинська -2  +3 +4  +9 Харківська +2  +7 +4  +9
Хмельницька -2  +3 +4  +9 Донецька +2  +7 +5  +10
Чернівецька -2  +3 +4  +9 Луганська +2  +7 +5  +10
Тернопільська -2  +3 +4  +9 Крим +3  +8 +7  +12
Вінницька -1  +4 +4  +9 Київ 0  +2 +6  +8

Укргiдрометцентр

фОТОфАкТ

Юні запорізькі митці показали клас
Євген ЛОГАНОВ, 

«Урядловий кур’єр»

ДИТЯЧІ ФЕСТИВАЛІ. Дня-
ми в Запоріжжі відбувся Все-
український дитячий фести-
валь мистецтв «Калинова 
гронка». У складі журі були 
провідні викладачі вищих на-
вчальних закладів та відомі 
діячі мистецтв. Зразковий ху-
дожній колектив-студія сучас-
ної хореографії «Модерн данс 
Стиль» (керівник Любов Щер-

бина) виявив високий профе-
сіоналізм, виборовши  перше 
місце та Гран-прі в номінації 
«Хореографія». Цей худож-
ній колектив був нагородже-
ний дипломом фестивалю та 
подарунками.

Водночас, за даними де-
партаменту освіти і науки За-
порізької міськради, вихован-
ці позашкільного навчально-
го закладу Комунарського 
райцентру молоді та школя-
рів Запоріжжя успішно висту-

пили на інших творчих зма-
ганнях і фестивалях. Так, на 
Всеукраїнському фестива-
лі зі спортивних бальних тан-
ців у Полтаві «Poltava Dance 
Festival 2017» танцювальна 
пара центру Іван Попелюк та 
Дарина Муризіна, вихован-
ці бально-спортивного клу-
бу «Браво» (керівник Наталія 
Еременко), стали переможця-
ми та володарями кубків у но-
мінації «Ювенали 1+2 Д клас» 
у стандартній і латиноамери-

канській програмі. А в фести-
валі FLL Jr. «Robofirst-більше 
ніж роботи» (м. Київ) коман-
да «Дружній вулик» (керівник 
Ганна Руда) перемогла в но-
мінації «Найграндіозніше до-
слідження». Дітей нагороди-
ли  медалями, сертифіката-
ми і подарунками. У складі 
команди юні дослідники: Вла-
дислав Рогожа, Поліна Руда, 
Аліна Кучеренко, Матвій Ди-
тюк, Аліна Пасько та Денис 
Лоцман.

ВІНЕЦЬ СЕЗОНУ. Наші па-
ралімпійці виграли загальний 
залік Кубка світу з лижних 
перегонів та біатлону сезо-
ну-2016-2017! Лише на остан-
ньому етапі  в японському Са-
поро вони вибороли 33 на-
городи, з яких 11 золотих, 9 
срібних та 13 бронзових ме-
далей. У команди Франції, яка 
стала другою, 4 золоті меда-
лі, в третьої паралімпійської 
збірної — команди  Німеччи-
ни — 3 золоті, 5 срібних та 7 
бронзових нагород. Паралім-
пійці США — четверті з 3 зо-
лотими та 3 бронзовими наго-
родами.

Безсумнівний лідер зма-
гань (не тільки української 
команди, а й Кубка в цілому) 
Олександра Кононова — їй 
вдалося вибороти чотири  зо-
лоті нагороди за чотири  дні 
змагань японського етапу. До 
речі, таке лідерство вона роз-
діляє з представником фран-
цузької команди Дав’є Бен-
джаміном, котрий також  ви-
боров чотири найвищі наго-
роди. Щодо наших співвітчиз-
ників, то в  15 із 20 спортсме-
нів — високі нагороди, зокре-
ма п’ятеро атлетів — мульти-
медалісти.

З них четверо — з ме-
далями найвищої проби: в 
Максима Ярового їх три, в 
Оксани Шишкової — дві  зо-
лоті та дві  срібні медалі, в 
Юрія Уткіна  — одна  золота 
та одна  срібна нагороди, в 
Ярослава Решетинського — 
одна  золота та одна  брон-
зова медалі.

Урочиста зустріч націо-
нальної паралімпійської збір-
ної команди України з лижних 
перегонів та біатлону відбу-
деться в терміналі D аеропор-
ту Бориспіль сьогодні о 13.15.

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

ВИСТАВКА. Молоді київські 
майстрині Тамара Федоренко 
та Анна Савенко привезли до 
Черкас свої нові роботи — пи-
санки, різблянки та вишиті при-
краси. І саме  різблянки  як рід-
кісний вид декоративно-при-
кладного мистецтва, що потре-
бує філігранної роботи з над-
крихким матеріалом, неабия-
кої вправності та особливих на-
вичок, зібрали найбільше за-
хоплених видгуків поціновува-

чів мистецтва.  Якщо писан-
ки Тамари Федоренко, вико-
нані традиційною восковою 
технікою аніліновими барвни-
ками на курячих, гусячих та 
страусиних  яйцях, вражають 
багатством барв, відчуттям 
української традиції, то ажур-
ні роботи Анни Савенко —  ці-
лий світ, який майстриня від-
крила для себе і для поціно-
вувачів тонкого мистецтва. Її 
голка часом проробляє у яєч-
ній шкаралупі до десятка ти-
сяч великих і малих отворів, 
примушуючи затамовувати 

подих від переплетіння ліній, 
гри світла, польоту фантазії.

Роботи Тамари Федоренко 
та Анни Савенко вже здобули 
популярність як в Україні, так 
і за кордоном. Вони посідають 
гідне  місце в багатьох колек-
ціях. Як, власне, й вишиті при-
краси, в яких відроджені старі 
та забуті техніки плетіння. 

— Створюючи сучасні при-
краси, я поєдную досвід ми-
нулого зі стилем життя сьо-
годення. Хочу показати, що 
вишивка доречна не лише на  
сорочках та рушниках, а й у 

повсякденному житті сучас-
ної жінки. Я не стою на міс-
ці, а постійно вдосконалюю 
свої роботи, добиваючись 
новизни та оригінальності. 
Кожним вузликом  намагаю-
ся передати частинку пози-
тиву та захоплення красою і 
розмаїттям життя, — розпо-
віла Анна. 

Майстрині, які вже здобули 
визнання й готові поділитися 
своєю технікою з усіма бажа-
ючими, оцінюють свої робо-
ти як шлях до самопізнання, 
який має пройти кожен. 

Шлях до самопізнання починається з… яйця

Краяни вшановують 
Лисенка в музеї 
Котляревського

Оксана ГОЛОВКО,  
 «Урядовий  кур’єр»

ЗНОВУ СПІВАЄ НАТАЛКА ПОЛТАВКА. Микола Лисенко —  
український композитор, піаніст, диригент, якого ще за життя 
називали «батьком української музики». До найвідоміших тво-
рів композитора належать музика гімнів «Молитва за Україну», 
опер «Наталка Полтавка», «Тарас Бульба», «Енеїда» та бага-
то інших.  Тож  з нагоди 175-ліття від дня народження геніаль-
ного українського композитора з численних заходів, організо-
ваних земляками, окремо вирізняється музично-краєзнавча ві-
тальня «Микола Лисенко і культурно-громадське життя Полта-
ви початку ХХ століття», яка відбулася днями в  Полтавському 
літературно-меморіальному музеї Івана Котляревського,  пові-
домили в Полтавській міській раді.

Увага науковців музею І. Котляревського до постаті Мико-
ли Віталійовича Лисенка невипадкова: він створив дві опери 
на тексти батька нової української літератури, як влучно оха-
рактеризував  Івана Котляревського Тарас Шевченко,  — «На-
талку Полтавку»  та «Енеїду», а також поклав на музику пое-
тичну елегію самого Кобзаря  «На вічну пам’ять Котляревсько-
му»; брав найактивнішу участь у відкритті пам’ятника Іванові 
Котляревському 1903 року. Та й в експозиції літературної час-
тини музею тема композиторської діяльності Миколи Віталійо-
вича висвітлена достатньо широко. Гості музею довідались чи-
мало цікавого із розповіді провідного наукового співробітни-
ка музею Євгенії Сторохи про яскравий життєвий та творчий 
шлях корифея української музики.

175-ліття композитора в  Полтаві відзначають також тради-
ційним музичним фестивалем «І струни Лисенка живії…» Ор-
ганізований він за сприяння управління культури Полтавської 
ОДА.  За словами Геннадія Фасія, начальника цього  управлін-
ня, до постаті земляка  повертатимуться в різних заходах про-
тягом року, адже 6 листопада  виповниться 105 років з дня кон-
чини композитора в Києві.

У рамках фестивалю в обласному театрі імені Гоголя відбув-
ся урочистий концерт. Символічно, що організували його сту-
денти та викладачі музичного училища, що має ім’я компози-
тора. Вони зробили все для того, щоб концерт розкрив і по-
стать Лисенка, і його твори. Адже головне завдання Лисенка 
було підняти українську пісню, українську музику на європей-
ський рівень.
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