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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 24 березня 2017 року
USD 2705.7689   EUR 2918.4423      RUB 4.7038     /    AU 337544.67      AG 4748.62      PT 261647.85     PD 214567.47

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

СУБОТА, 25 БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ №57 (5926)

НА ЛІТО

У неділю, 26 березня 2017 року, 
о третій годині за київським часом
переведенням годинникової стрілки 
на одну годину вперед запроваджується
літній час

ЦИФРА ДНЯ

СБУ реформують 
і підвищать планку вимог 

ВИКЛИКИ. З нагоди 25-річчя створення Служби безпеки Ук-
раїни Президент Петро Порошенко відвідав тренувальну базу
центру спеціальних операцій СБУ «Альфа» у київській області.
«наша спецслужба навчилася і розуміти задуми ворога, і діяти
асиметрично, і перейшла до системної роботи», — заявив він,
поставивши завдання розкрити вбивство журналіста Павла Ше-
ремета, колишнього депутата держдуми РФ дениса Воронен-
кова й диверсії на складах боєприпасів на Харківщині. 

Тому відомству слід шукати нові форми протидії російському
агресору в умовах гібридної війни. «окрему небезпеку станов-
лять спроби кремля завдати удар у спину, ослабити зсередини
нашу державу і позбавити її волі та здатності для подальшого
розвитку», — цитує УнІАн слова Президента. 

Він анонсував проведення найближчим часом засідання Ради
національної безпеки і оборони щодо реформування служби.
СБУ є і залишиться основним контррозвідувальним органом
держави, і цю складову буде піднято на порядок вище, як вима-
гають зовнішні загрози перед Україною, запевнив Президент.

ЦИТАТА ДНЯ

Кертіс сКапарротті:
«Росія випробовує 

на Донбасі деякі нові
військові методи. 

І ми маємо посилити
українські Збройні сили

настільки, наскільки 
це можливо».

Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил
НАТО в Європі про усвідомлення небезпеки, 
яке РФ поширює на весь континент
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ПРИБОРКАННЯ

Інженерні підрозділи ЗСУ
поступово розміновують
територію, прилеглу 
до сховищ балаклійського
арсеналу

Парад юних талантів 

МИСТЕЦТВО. Діти-музиканти, які своїми виступами
підкоряли світові сцени, зроблять чудовий подарунок киянам
у стінах філармонії на відкритті сезону-2017
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

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

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

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2017 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

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

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

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

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

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА 

ГАЗЕТИ 
«УРЯДОВИЙ 

КУР’ЄР» 
НА 2017 РІК

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ

УСІ
ВІДДІЛЕННЯ

ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ

118 осіб
перебувають нині, за даними СБУ, 

у заручниках бойовиків на окупованих
територіях Донеччини й Луганщини 

Лауреат Міжнародного конкурсу «Мистецтво ХХІ сторіччя» (Литва, Клайпеда), Марія ГАСЮК (фортепіано)
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документи

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

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

Апеляційний суд Донецької області у м. Бахмуті (вул. Свободи, 
10, м. Бахмут, 84500) розглядає апеляційну скаргу прокурора на 
ухвалу Дружківського міського суду Донецької області від 14 лю-
того 2017 року, якою обвинувальний акт щодо Селівана Андрія 
Володимировича за ст. 2583 ч. 1 КК України повернуто прокурору.

Обвинувачений Селіван Андрій Володимирович, зареєстрова-
ний за адресою: м. Макіївка, вул. Одеська, буд. 191, викликаєть-
ся в судове засідання, яке відбудеться 4 квітня 2017 року о 14 го-
дині 00 хвилин до Апеляційного суду Донецької області за адре-
сою: м. Бахмут, вул. Свободи, 10, для участі в апеляційному роз-
гляді. У випадку відкладення судового засідання наступний роз-
гляд відбудеться 12 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв.

У випадку неприбуття, обвинувачений повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його від-
сутності.

Суддя Д.О. Круподеря

Старобільський районний суд Луганської області викли-
кає Шевченка Василя Миколайовича, який мешкає за адре-
сою: Луганська обл., Антрацитівський р-н, с. Єгорівка, вул. 
Шкільна, 1, Шевченка Віктора Васильовича, який мешкає за 
адресою: Луганська обл., м. Антрацит, вул. Молодогвардій-
ська, 14, кв. 58, як відповідачів у судове засідання по цивіль-
ній справі № 2/431/60/17-ц, провадження 2/431/257/17 р. за 
позовом Публічного акціонерного товариства комерційний 
банк «Правекс-Банк» до Шевченка В.В., Шевченка В.М. про 
стягнення заборгованості, що відбудеться 27 березня 2017 
року о 08 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38.

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

Суддя Олійник С.В.

Повістка про виклик до суду  
у кримінальному провадженні

Бериславський районний суд Херсонської області 
викликає Висоцьку Наталію В’ячеславівну, 02.01.1958 
року народження, як обвинувачену у вчиненні злочи-
нів передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 
2 ст. 191, ч. 1 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України. Судові за-
сідання призначено на 29.03.2017 року о 14.00 годині, 
06.04.2017 року о 09.30 годині, 07.04.2017 року о 09.00 
годині в приміщенні Бериславського районного суду 
Херсонської області за адресою: м. Берислав, вул. Цен-
тральна, 249. тел. (05546) 7-37-57. Наслідки неприбут-
тя обвинуваченої передбачені статтею 323 КПК України.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошен-
ня є належним повідомленням, а судовий розгляд кри-
мінального провадження здійснюватиметься за відсут-
ності обвинуваченої в порядку спеціального судового 
провадження.

Суддя Р.Р. Волошин

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Косолапов Сергій Володимирович, 

08.06.1985 року народження, що зареєстрований та фактич-
но проживав за адресою: Донецька область, м. Гірник, вул. 
Шевченка, буд. 73, кв. 52, на підставі ст. ст.297-5, 133, 135 
КПК України, вам необхідно з’явитися 31 березня 2017 ро-
ку до каб. 307 СВ УСБУ в Донецькій області, до старшого 
слідчого в ОВС Онищенка М.М., за адресою: Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд. 33, для 
проведення слідчих (процесуальних) дій за вашою участю 
- допиту в якості підозрюваного, повідомлення про зміну 
підозри, відкриття матеріалів кримінального провадження  
№ 22014050000000301 за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну спра-
ву за позовом Ніколаєнка Юрія Федоровича до Цюрюпи Ан-
дрія Миколайовича про розірвання договору довічного утри-
мання.

Відповідач у справі Цюрюпа Андрій Миколайович, що 
мешкає за адресою: м. Донецьк, бульвар Шевченка, 107, 
кв. 60, викликається на 13.00 годину 29 березня 2017 ро-
ку до суду, каб. № 306 для участі у розгляді вказаної спра-
ви по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен 
повідомити суд про причини неявки. В разі неявки відповіда-
ча відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України справа буде розгля-
нута за його відсутності.

Суддя Павленко О.М.

Ірпінський міський суд викликає Сєрова Едуар-
да Вадимовича, останнє відоме місце проживан-
ня: вул. Кулішова, буд. 20-А, смт Гостомель, Київ-
ська обл., Шипруго Тетяну Вікторівну, останнє ві-
доме місце проживання: вул. Кулішова, буд. 20-А, 
смт Гостомель, Макєєва Олега Михайловича, остан-
нє відоме місце проживання: вул. Кулішова, буд.  
20-А, смт Гостомель, Шинкара Олександра Федоро-
вича, останнє відоме місце проживання: вул. Кулі-
шова, буд. 20-А, смт Гостомель, Новікову Катерину 
Миколаївну, останнє відоме місце проживання: вул. 
Кулішова, буд. 20-А, смт Гостомель, Зайнуліна Гер-
мана Геннадійовича, останнє відоме місце прожи-
вання: вул. Кулішова, буд. 20-А, смт Гостомель, Сє-
рова Владислава Вадимовича, останнє відоме міс-
це проживання: вул. Кулішова, буд. 20-А, смт Гос-
томель, як відповідачів по справі за позовом Мазе-
пи Сергія Володимировича до Сєрова Едуарда Вади-
мовича, Шипруго Тетяни Вікторівни, Макєєва Оле-
га Михайловича, Шинкара Олександра Федорови-
ча, Новікової Катерини Миколаївни, Зайнуліна Гер-
мана Геннадійовича, Сєрова Владислава Вадимови-
ча, Гостомельської селищної ради, третя особа: Ко-
мунальне підприємство «Управління житлово-ко-
мунального господарства «Гостомель» Гостомель-
ської селищної ради про усунення перешкод в здій-
сненні права власності шляхом виселення та знят-
тя з реєстрації місця проживання, яке відбудеть-
ся 31.03.2017 р. о 12 год. 00 хв. у приміщенні Ір-
пінського міського суду за адресою: м. Ірпінь, вул. 
Мінеральна, 7. У разі неявки справу буде розгляну-
то у відсутності відповідачів. У зв’язку з розміщен-
ням оголошення в газеті, учасники процесу вважа-
ються належним чином повідомлені про дату судо-
вого засідання.

Суддя О.В. Пархоменко

Краснолиманським міським судом Доне-
цької області (84406, м. Лиман, вул. Неза-
лежності, 13) розглядається цивільна справа 
за позовом Публічного акціонерного товари-
ства Комерційний банк «ПриватБанк» до Дя-
ченка Сергія Володимировича про стягнення 
заборгованості.

Відповідач Дяченко Сергій Володимирович 
викликається до каб. № 16 суду на 30 берез-
ня 2017 року о 08 годині 15 хвилин, для учас-
ті у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У разі не-
явки відповідача, справа буде розглянута у 
його відсутність за наявними доказами.

Суддя Шаньшина M.B.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Ли-
ман, вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна справа за позовом 
Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» 
до Літвіненка Сергія Сергійовича про стягнення заборгованості.

Відповідач Літвіненко Сергій Сергійович викликається до каб. № 16 
суду на 31 березня 2017 року о 08 годині 30 хвилин, для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та 
докази. У разі неявки відповідача, справа буде розглянута у його відсут-
ність за наявними доказами. 

Суддя Шаньшина М.В.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Ли-
ман, вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна справа за позовом 
Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» 
до Шестакової Вікторії Михайлівни про стягнення заборгованості.

Відповідачка Шестакова Вікторія Михайлівна викликається до каб.  
№ 16 суду на 31 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 відсут-
ність за наявними доказами.

Суддя Шаньшина M.B.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Ли-
ман, вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна справа за позовом 
Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» 
до Остратенка Дениса Миколайовича про стягнення заборгованості.

Відповідач Остратенко Денис Миколайович викликається до каб.  
№ 16 суду на 31 березня 2017 року о 08 годині 45 хвилин, для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та 
докази. У разі неявки відповідача, справа буде розглянута у його відсут-
ність за наявними доказами.

Суддя Шаньшина М.В.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Н А К А З

21.03.2017                      Київ    №299

Про внесення змін до Порядку  
розрахунку граничних оптово-відпускних  
цін на лікарські засоби на основі  
референтних цін 

Відповідно до пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2016 року № 862 «Про державне регу-
лювання цін на лікарські засоби»

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби на основі референт-

них цін, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я  України від 29 грудня 2016 року № 1423, зареєстровано-
го в Міністерстві юстиції України 05 січня 2017 року за № 12/29880, що додаються.

2. Управлінню фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції (Лясковський Т.М.) забезпечити подан-
ня цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ілика Р. Р.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра У. СУПРУН 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства охорони здоров’я України  

21 березня 2017 року № 299

ЗМІНИ 
до Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби на основі референтних цін

1. Пункти 2, 3 викласти в такій редакції: 
«2. Дія цього Порядку поширюється на зареєстровані в Україні готові лікарські засоби для лікування серцево-судин-

них захворювань, цукрового діабету II типу та бронхіальної астми, які закуповуються та/або вартість яких  відшкодову-
ється, що включені до Переліку міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, наведеного у додатку до постано-
ви Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2016 року № 863 «Про запровадження відшкодування вартості лікарських 
засобів» (далі – Перелік МНН).

3. Референтні ціни на лікарські засоби визначаються на основі даних про зареєстровані ціни, а саме як медіана зареє-
строваних цін для кожної лікарської форми в перерахунку на визначену добову дозу (DDD) згідно з рекомендаціями ВО-
ОЗ з Переліку МНН, отриманих з офіційних джерел уповноважених державних органів референтних країн.».

2. Пункт 5 викласти в такій редакції: 
«5. Гранична оптово-відпускна ціна лікарської форми для лікарського засобу з Переліку МНН розраховується за та-

кими етапами: 
1) розрахунок кількості DDD в одиниці лікарської форми лікарського засобу з Переліку МНН у референтній країні здій-

снюється за такою формулою:
кількість DDD (в одиниці лікарської форми лікарського засобу) = доза одиниці лікарської форми лікарського засо-

бу/DDDWHO;
2) розрахунок ціни одиниці лікарської форми лікарського засобу в референтній країні здійснюється за такою фор-

мулою:
зареєстрована ціна за одиницю лікарського засобу = зареєстрована ціна за упаковку лікарського засобу/кількість оди-

ниць лікарського засобу в упаковці;
3) розрахунок ціни DDD лікарського засобу лікарської форми з Переліку МНН у референтній країні здійснюється за 

такою формулою:
ціна DDD лікарського засобу лікарської форми (РЦ) = зареєстрована ціна за одиницю лікарського засобу/кількість 

DDD (в одиниці лікарської форми лікарського засобу);

4) розрахунок референтної ціни у референтній країні лікарської форми Міжнародної непатентованої назви лікарсько-
го засобу (РЦрк) визначається як медіана цін DDD лікарського засобу лікарської форми з Переліку МНН у референтній 
країні. Розрахунок здійснюється за такою формулою:

РЦрк = МЕДІАНА (РЦ1 …РЦN) ;
5) розрахунок граничної оптово-відпускної ціни лікарської форми для лікарського засобу з Переліку МНН в перерахун-

ку на визначену добову дозу (DDD) розраховується за формулою:
ГОВЦ DDD = МЕДІАНА (РЦрк1 …РЦркN),
де ГОВЦ DDD – гранична оптово-відпускна ціна визначеної добової дози (DDD)».
3. Доповнити пунктами 7, 8 такого змісту:
«7. Оновлення реєстру граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби здійснюється двічі на рік станом на 01 січ-

ня та  01 липня поточного року. Перерахунок реєстру граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби здійснюється 
також у разі зміни офіційного курсу гривні до долара США, установленого Національним банком України, більше ніж на 
5 відсотків за місяць або на 10 відсотків за квартал. 

8. Інформація про граничні оптово-відпускні ціни одиниці лікарської форми кожної сили дії кожного лікарського за-
собу з Переліку МНН у референтних країнах до Міністерства охорони здоров’я України подається державним підприєм-
ством, що належить до сфери його управління.».

4. Додаток до Порядку викласти у новій редакції, що додається. 
Начальник Управління фармацевтичної діяльності  

та якості фармацевтичної продукції  
Т.М. Лясковський

Додаток  
до Порядку розрахунку  
граничних оптово-відпускних цін  
на лікарські засоби на основі  
референтних цін  
(пункт 6)

РЕЄСТР  
граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби

№ з/п Міжнародна непатентова-
на назва Код АТХ Лікарська 

форма

Рекомендоване  
значення DDD 

WHO

Гранична оптово-відпускна ціна   
в перерахунку на визначену  

добову дозу (DDD) (ГрОВЦDDD), грн
1 2 3 4 5 6

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Н А К А З

21.03.2017                        Київ    №298

Про затвердження форми  
Реєстру лікарських засобів, вартість яких  
підлягає відшкодуванню 

Відповідно до пункту 3 Порядку визначення розміру відшкодування вартості лікарських засобів, вартість яких підлягає 
відшкодуванню, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 року № 152,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити форму Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, що додається.
2. Управлінню фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції (Лясковський Т.М.) забезпечити подан-

ня цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я Ілика Р. Р.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра У. СУПРУН 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства охорони здоров’я України  

21 березня 2017 року № 298
Форма Реєстру  

лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню

№ з/п

Міжнародна 
непатентова-

на назва лікар-
ського засобу

Торгова на-
зва лікар-
ського за-

собу 

Форма 
випуску

Сила дії  
(дозуван-

ня)

Кількість одиниць  
лікарського  

засобу  
у споживчій  

упаковці

Код АТХ
Найменуван-

ня виробника, 
країна

Номер  
реєстраційного 
посвідчення на 

лікарський засіб

Дата закінчення 
строку дії  

реєстраційного 
посвідчення на 

лікарський засіб

Оптово-від-
пускна ціна за 
упаковку, грн

Роздрібна  
ціна за упа-
ковку, грн

Добова  
доза лікарсь- 
кого засобу, 

рекомендова-
на ВООЗ

Розмір відшко-
дування добової 
дози лікарського 

засобу, грн

Розмір  
відшкодування за 

упаковку 
 лікарського за-

собу, грн

Сума  
доплати за 

упаковку, грн

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Начальник Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції      
Т.М. Лясковський

Зареєстровано  
в Міністерстві юстиції України 

23 березня 2017 р. 
за № 396/30264

Зареєстровано  
в Міністерстві юстиції України 

23 березня 2017 р. 
за № 395/30263

Зареєстровано  
в Міністерстві юстиції України 

23 березня 2017 р. 
за № 396/30264
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оголошення

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

Оголошення
щодо продажу активів (майна)   

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «ІМЕКСБАНК» 
Номер лоту Короткий опис активів (майна) в лоті
Q80142b2642 Право за договором кредитної лінії №37/11 від 09.06.2011
Q80142b2643 Право вимоги за договором кредитної лінії №2786 від 28.12.2006
Q80142b2644 Право за  договором кредиту №63 від 20.02.2007
Q80142b2645 Право за  договором кредиту №09-0690 від 30.07.2007

Q80142b2646 Право вимоги за  договором кредитної лінії №02-08 від 
18.01.2008

Q80142b2647 Право вимоги за договором кредиту №15  від 07.03.2007

Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону)/електронного аукціону

www.prozorro.sale 

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону

10.04.2017

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону

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

Детальна інформація щодо лоту http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/96-imexbank

Оголошення
щодо продажу активів (майна) 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «ІМЕКСБАНК» 

Номер лоту Короткий опис активів (майна) в лоті
Q80242b2648 Право вимоги за кредитним договором №ІК/154  

від 16.08.2007
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону

www.prozorro.sale 

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону

10.04.2017

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону

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

Детальна інформація щодо лоту http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/96-imexbank

Оголошення
щодо продажу активів (майна)  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «ІМЕКСБАНК» 
Номер лоту Короткий опис активів (майна) в лоті

Q82642b2595

Нежитлові вбудовані приміщення I поверху загальною площею 
110,4 кв.м., за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське 
(Дніпродзержинськ), вул. 9 Травня, буд.3 та основні засоби  
у кількості 192 одиниць

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону

www.prozorro.sale 

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону

12.04.2017

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону

Точний час початку проведен-
ня відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону по кожно-
му лоту вказується на веб-сайті 
www.prozorro.sale  

Детальна інформація щодо лоту http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/96-imexbank

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Дьяченко Геннадій Володимирович 06.06.1967 зареє-
стрований за адресою: АР Крим, м Сімферополь, вул. Кримських пар-
тизанів, 5, кв. 97 на підставі статей 133, 135, 137, 297-5 КПК України, 30 
березня 2017 року о 09.00 вам необхідно з’явитись до Національного ан-
тикорупційного бюро України за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, 
3, каб. 438, до детектива Національного бюро Кривоспицького О. М., для 
допиту як підозрюваного та ознайомлення у порядку статті 290 КПК Укра-
їни, з матеріалами кримінального провадження № 12014100000000845 
від 06.06.2014 за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 205 КК України при здійсненні спе-
ціального досудового розслідування.

Про неможливість з’явлення прошу поінформувати завчасно за но-
мером телефону (044) 246-33-13.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Журавльов Максим Євгенійович, 02.07.1985 року на-
родження, який проживає за адресою: Донецька область, м. Горлівка, 
вул. Жукова, буд.6, кв.59, на підставі ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК Укра-
їни, Вам необхідно з’явитися 29.03.2017, 30.03.2017, 31.03.2017 ро-
ку у період часу з 09.00 до 18.00 годин до першого слідчого відділу 
слідчого управління прокуратури Донецької області за адресою: До-
нецька область, м. Краматорськ, вул. Румянцева, 4 «а», для прове-
дення за Вашою участю слідчих дій у кримінальному провадженні 
№42017050000000111 від 31.01.2017 за ч. 1 ст. 258-3 КК України — 
вручення Вам повідомлення про підозру, допиту у якості підозрювано-
го, закінчення досудового розслідування та відкриття Вам матеріалів 
кримінального провадження, відповідно до вимог ст. ст. 46, 47, 54, 278, 
290, 291 КПК України.   

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Корольов Максим Юрійович, 17.02.1976 року на-
родження, який проживає за адресою: Донецька область, м. Горлів-
ка, вул. Остапенка, буд.10, кв.50, на підставі ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК 
України, Вам необхідно з’явитися 29.03.2017, 30.03.2017, 31.03.2017 
року у період часу з 09.00 до 18.00 годин до першого слідчого відді-
лу слідчого управління прокуратури Донецької області за адресою: 
Донецька область, м. Краматорськ, вул. Румянцева, 4 «а», для про-
ведення за Вашою участю слідчих дій у кримінальному провадженні 
№42017050000000110 від 31.01.2017 за ч. 1 ст. 258-3 КК України — 
вручення Вам повідомлення про підозру, допиту у якості підозрювано-
го, закінчення досудового розслідування та відкриття Вам матеріалів 
кримінального провадження, відповідно до вимог ст. ст. 46, 47, 54, 278, 
290, 291 КПК України.   

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області 
сповіщає, що 28 березня 2017 року о 09.30 годині в приміщенні Ново-
московського міськрайонного суду Дніпропетровської області (м. Но-
вомосковськ, пров. Козацький, 8) під головуванням судді Городецько-
го Д.І. відбудеться розгляд цивільної справи № 183/5862/16 за позо-
вом Крупенич Наталії Василівни до Попова Руслана Володимировича, 
треті особи: Орган опіки та піклування виконавчого комітету Черкась-
кої селищної ради Новомосковського району Дніпропетровської   об-
ласті, Служба у справах дітей Новомосковської районної державної ад-
міністрації про позбавлення батьківських прав.

Як відповідач судом викликається Попов Руслан Володимирович, 
27.07.1985 року народження, місце проживання якого суду не відомо.

Суддя Д.І. Городецький

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Брянцев Денис Генріхович, 02.10.1981 року народження, заре-
єстрований за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Мічуріна, буд. 63, 
на підставі ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 29 березня 
2017 року, 30 березня 2017 року, в період часу з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. та 
31 березня 2017 року, в період часу з 09 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. до каб. 306 СВ 
УСБУ в Донецькій області, до слідчого Легкого Павла Геннадійовича, за адресою: 
Донецька область, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд. 33, для отриман-
ня повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, ознайомлення з матері-
алами кримінального провадження, отримання обвинувального акта та реєстру 
матеріалів при здійсненні спеціального досудового розслідування у кримінально-
му провадженні №22015050000000467 за ч. 1 ст. 258-3 КК України. У разі непри-
буття на виклик або ухилення від явки на виклик настають наслідки, передбаче-
ні ст. 139 КПК України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Перлоухов Ігор В’ячеславович, 23.01.1983 року на-
родження, який проживає за адресою: Донецька область, м. Горлів-
ка, вул. Горького, буд.47, кв.9, на підставі ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК 
України, Вам необхідно з’явитися 29.03.2017, 30.03.2017, 31.03.2017 
року у період часу з 09.00 до 18.00 годин до першого слідчого відді-
лу слідчого управління прокуратури Донецької області за адресою: 
Донецька область, м. Краматорськ, вул. Румянцева, 4 «а», для про-
ведення за Вашою участю слідчих дій у кримінальному провадженні 
№42017050000000109 від 31.01.2017 за ч. 1 ст. 258-3 КК України — 
вручення Вам повідомлення про підозру, допиту у якості підозрювано-
го, закінчення досудового розслідування та відкриття Вам матеріалів 
кримінального провадження, відповідно до вимог ст. ст. 46, 47, 54, 278, 
290, 291 КПК України.   

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Попов Владислав Андрійович, 09.10.1995 року на-
родження, що фактично проживав за адресою: Донецька область, м. 
Волноваха,  вул. Короленка, буд. 61, кв. 1, зареєстрований за адресою: 
Донецька область, м. Волноваха,  вул. Короленка, буд. 47, на підставі 
ст.ст.297-5, 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 31 березня 
2017 року до каб. 307 СВ УСБУ в Донецькій області, до старшого слід-
чого в ОВС Онищенка М.М., за адресою: Донецька область, м. Маріу-
поль, вул. Архітектора Нільсена, буд.33, для проведення слідчих (про-
цесуальних) дій за Вашою участю — допиту в якості підозрюваного, по-
відомлення про зміну підозри, відкриття матеріалів кримінального про-
вадження № 22014050000000293 за ч.1 ст.258-3 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрювана Гильванова Нурія Загирівна, 28.03.1982 року наро-
дження, яка зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, 
вул. Зарічна, б. 252, кв. 29, на підставі ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК 
України, вам необхідно з’явитися 28.03.2017р. у період часу з 09.00 до 
18.00 години до кабінету № 511 слідчого управління прокуратури До-
нецької області до слідчого в особливо важливих справах Шпорта Є.А. 
за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Університетська, 6, 
для допиту, вручення письмового повідомлення про підозру, та про-
веденні інших слідчих дій у кримінальному провадженні, внесеному до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016050000000857 від 
23.08.2016 за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Одночасно повідомляю про завершення спеціального досудового 
розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бахмут Доне-
цької області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства «Всеукраїнський банк розвитку» до 
Корнєєва Дмитра Валентиновича, Корнєєвої Алли Олексіївни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачі по справі: Корнєєв Дмитро Валентинович, який зареє-
стрований за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Саратов-
ська, 9/21; та Корнєєва Алла Олексіївна, яка зареєстрована за адресою: 
Донецька область, м. Єнакієве, вул. Саратовська, 9/21; викликаються на 
28 березня 2017 року о 09 годині 30 хвилин до суду в каб. № 210, для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та 
докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про 
причини неявки, інакше справа буде розглядатися в їхню відсутність.

Суддя Полтавець Н.З.

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя викликає в судове засідан-

ня відповідача Кошелєва P.A. за позовом Кошелєвої Анжели Павлівни 

до Кошелєва Романа Анатолійовича про розірвання шлюбу, що відбу-

деться 30.03.2017 р. о 14 год. 30 хв. у приміщенні Жовтневого районно-

го суду м. Запоріжжя за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Олексан-

дрівська, 6, суддя Світлицька В.М., каб. №25.

Сватівський районий суд Луганської області, розташований за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги. 34, викли-
кає Саєнко Олександра Володимировича, як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/627/17 за позовом Саєнко Дар’ї Олек-
сандрівни до Саєнка Олександра Володимировича про стягнення алі-
ментів на утримання дитини, що відбудеться 31 березня 2017 року о 
12.10 год.

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

Суддя Л.М. Осіпенко

Чернігівський районний суд Запорізької області викликає в судове 
засідання, яке відбудеться 31 березня 2017 року о 09.30 годині в при-
міщенні Чернігівського районного суду Запорізької області за адресою: 
Запорізька область смт Чернігівка, вул. Соборна, буд. 391, Терешина 
Євгена Анатолійовича, зареєстрованого за адресою: Донецька область, 
м. Хрестівка (Кіровське), мікрорайон Молодіжний, буд. 19, кв. 63, як 
відповідача по цивільній справі № 329/245/17 за позовом ПАТ «Дер-
жавний Ощадний банк України» про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Суддя В.В. Ломейко

Тарифні коефіцієнти 0,35

ДП "РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ"

135,33

Постанова НКРЕКП від 15.12.2016 №2233Тарифи на постачання електричної 
енергії за регульованим тарифом, 
грн/МВт.·год (без ПДВ)

2 клас

149,14
Для всіх груп споживачів, крім населення та населених пунктів, 
міського електричного транспорту 

141,94

I група споживачів                             

II група споживачів                

Постанова НКРЕКП від 16.03.2017 №292 

Тарифи на розподіл електричної енергії 
грн/МВт.·год (без ПДВ)

I клас напруги                             18,19

Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу 

1 клас

1,8 —

Тариф коп. за 1 кВт•год спожитої електроенергії, без ПДВ

напівпіковий піковий 

Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу 

денний 

—

Групи споживачів

Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, діють відповідно до постанови НКРЕКП України від 26.02.2015 № 220.

інформує про введення в дію з 01.04.2017 року роздрібних тарифів на електричну енергію відповідно до постанови НКРЕКП          
від 23.02.2017 року № 338 на території здійснення ліцензованої діяльності, крім території, де органи державної влади тимчасово   

не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження

Для визначення рівня ставок тарифів, диференційованих за періодами часу, для кожного періоду (нічний, денний, напівпіковий, піковий) та всіх
сезонів установлюються такі тарифні коефіцієнти відповідно до постанови НКРЕКП України від 20.12.2001 № 1241 із змінами:

Період часу нічний 

1,02 1,8

повний тариф у напівпіковий період

Тарифні коефіцієнти

Постанова НКРЕКП від 20.12.2016 №2326 1341,57

0,25  — 

За тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу

1,5 тарифу в години максимального навантаження енергосистеми

 0,4 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми.

Розрахунок згідно з постановою НКРЕ                               
від 22.01.2001 №47  

Роздрібні тарифи розраховані згідно з умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за 
регульованим тарифом на основі таких даних:

Прогнозна оптова ринкова ціна на II квартал, грн                            
за 1 МВт.·год (без ПДВ)

Прогнозована середня закупівельна ціна, грн                                  
за 1 МВт.·год (без ПДВ)

1289,58

Економічні коефіцієнти нормативних 
технологічних витрат електричної енергії 
на на II квартал 2017 (відносні одиниці) II клас напруги                    

76,97

II клас напруги                    

0,0113

0,0241

I клас напруги                             

15,39

Тариф на електричну енергію, що відпускається на комунально-побутові потреби релігійних організацій, діють відповідно до постанови НКРЕ              
від 11.03.2010 № 218 (із змінами згідно з постановою НКРЕКП від 24.11.2016 №2021).

За двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу
0,5 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми;

повний тариф в інші години доби.

За наявності окремого обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки населення та споживачів, прирівняних до населення,
проводяться за відповідними тарифами та такими тарифними коефіцієнтами, у відповідності до постанови НКРЕ України від 23.04.2012 № 498
(із змінами):

1. Складові розрахункових роздрібних тарифів на квітень 2017 р.

без ПДВ

Найменування показника Клас /група Одиниця Величина 

(нормативний документ) споживача виміру показника 

коп/кВтгод 129,879

Економічні коефіцієнти нормативних технологічних витрат електроенергії на IІ 
квартал 2017 р. 

1 клас % 1,17

(постанова НКРЕКП від 16.03.2017 № 292 ) 2 клас % 3,27

2. Тарифи на електроенергію для 1 групи споживачів (юридичні особи та фізичні особи-суб'єкти 

підприємницької діяльності) 

без ПДВ

Найменування показника Клас Одиниця Величина 

(нормативний документ) споживача виміру показника  

Роздрібні тарифи на електричну енергію при переході до ринкових  

роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для 

кожного класу споживачів, крім населення, на території України

(постанова НКРЕКП від 23.03.2017 № 338 ) без ПДВ

Найменування показника Клас Період Одиниця Величина 
(нормативний документ) споживача часу виміру показника 

Нічний коп/кВтгод 46,536

Денний коп/кВтгод 239,328

Нічний коп/кВтгод 47,464

Денний коп/кВтгод 244,098
Нічний коп/кВтгод 33,240

Напівпіковий коп/кВтгод 135,619

Піковий коп/кВтгод 239,328

Нічний коп/кВтгод 33,903

Напівпіковий коп/кВтгод 138,322

Піковий коп/кВтгод 244,098

Інформація про тарифи на електроенергію ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ  МЕРЕЖІ" на квітень 2017 року 

1 клас

2 клас

1 клас

2 клас

Прогнозована середня закупiвельна цiна е/е на квітень 2017 р.(розрахована відповідно до 
постанови НКРЕКП від 19.11.2015 № 2810) (без ПДВ)

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

1 клас коп/кВтгод 132,960

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

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

Відповідно до постанови НКРЕКП від 26.02.2015р. № 220 з 01 березня 2017 року відбувся черговий етап підвищення тарифів для 2 групи споживачів (населення).

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

(для території України, на якій органи державної влади  здійснюють свої повноваження відповідно до 

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

2 клас коп/кВтгод 135,610
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оголошення

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

Повістка про виклик до військової прокуратури 
Південного регіону України:

Старшим слідчим слідчого відділу військової про-
куратури Південного регіону України старшим лей-
тенантом юстиції Шутом В. О., відповідно до вимог 
ст.ст. 40, 112, 133 КПК України, викликається на 10 
год. 28.03.2017 року до слідчого відділу військової 
прокуратури Південного регіону України (м. Одеса, 
вул. Семінарська, 6, тел.: 048-7314708) для прове-
дення допиту підозрюваний у кримінальному прова-
дженні № 42014000000001242 Баранов Георгій Геор-
гійович, 11.01.1974 року народження, зареєстрова-
ний за адресою: АР Крим, м. Севастополь, військо-
ва частина А0235.

Повістка про виклик до військової прокуратури 
Південного регіону України:

Старшим слідчим слідчого відділу військової про-
куратури Південного регіону України старшим лей-
тенантом юстиції Шутом В. О., відповідно до вимог 
ст.ст. 40, 112, 133 КПК України, викликається на 14 
год. 28.03.2017 року до слідчого відділу військової 
прокуратури Південного регіону України (м. Одеса, 
вул. Семінарська, 6, тел.: 048-7314708) для прове-
дення допиту підозрюваний у кримінальному прова-
дженні № 42014000000001242 Пазинич Віктор Васи-
льович, 10.05.1968 року народження, зареєстрова-
ний за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Гор-
пищенка, буд. 110, кв. 30.

Військовою прокуратурою Південного регіону 
України здійснюється досудове розслідування у кри-
мінальному провадженні № 42014000000001242 від 
7.11.2015 за підозрою Баранова Г. Г. та Пазинича В. В. 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 1 ст. 408 КК України.

У зв’язку із тим, що Баранов Г.Г. (11.01.1974 
року народження) та Пазинич Віктор Васильо-
вич (10.05.1968 року народження) переховують-
ся від органу досудового розслідування з ме-
тою ухилитися від кримінальної відповідальнос-
ті за вчинені злочини, просимо всіх, кому відомо 
будь-які відомості про місце знаходження вищев-
казаних осіб та контакти з ними, повідомити у вій-
ськову прокуратуру Південного регіону України:  
тел.: 048-7314708, e-mail: vp_pru@vppdr.gp.gov.ua 
або на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Пироговська, 11.

В порядку ч. 9 ст. 74 ЦПК України Прилуцький місь-
крайонний суд Чернігівської області повідомляє, що су-
дове засідання за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Фідобанк», представник позивача Воронецька 
Натілія Анатоліївна, до Агольцова Сергія Анатолійовича 
та Агольцова Олега Анатолійовича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором призначено на 30 бе-
резня 2017 року на 08 годину 30 хвилин та буде проведе-
но в приміщенні суду за адресою: Чернігівська область, 
м. Прилуки, вул. Котляревського, 62, 2 поверх кабінет 
№ 17 під головуванням судді Короткої А. О. Для участі у 
справі як відповідачів викликаються:

Агольцов Сергій Анатолійович, 21.04.1983 р.н., остан-
нє відоме місце проживання: Чернігівська обл., м. При-
луки, вул. Саксаганського, буд. 13, кв. 27;

Агольцов Олег Анатолійович, 29.07.1979 р.н., останнє 
відоме місце проживання: Чернігівська обл., м. Прилуки, 
вул. Ракітна, буд. 39, кв. 28.

Новокаховський міський суд Херсонської області 
викликає Князян Ліліт Сарибековну у судове засідан-
ня як відповідачку по цивільній справі № 661/542/17 
за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «Приват Банк» до Князян Ліліт Са-
рибековни про стягнення заборгованості, розгляд 
якої призначено на 31 березня 2017 року о 09 годи-
ні 00 хвилин та відбудеться в приміщенні Новокахов-
ського міського суду Херсонської області за адре-
сою: 74900, Херсонська область, м. Нова Каховка, 
пр-т Дніпровський, 1а, під головуванням судді Мат-
вєєвої Н. В.

З опублікуванням оголошення про виклик відпові-
дачка вважається повідомленою про день, час і міс-
це розгляду справи і у випадку неявки справа буде 
розглянута у відсутність відповідачки, на підставі на-
явних доказів.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Чигін Сергій Геннадійович, 

22.05.1981 р.н., проживає: Донецька область, м. Гор-
лівка, вул. Нестерова, 87/34 на підставі ст. ст. 133, 
135, 297-5 КПК України вам необхідно з’явитись 
28.03.2017, 29.03.2017, 30.03.2017 у період з 09.00 
год. до 18.00 год. до ст. слідчого третього СВ СУ про-
куратури області Дуравкіної Н. М. за адресою: Доне-
цька область, м. Лиман, вул. Привокзальна, 22, для 
проведення слідчих дій – допиту в якості підозрю-
ваного, надання доступу до матеріалів та вручення 
обвинувального акта із додатками у кримінальному 
провадженні № 12015050000001012 від 20.10.2015 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Ліквідатор Ткачук Олексій Георгійович, діючи на під-
ставі постанови господарського суду Київської області від 
01.02.2017 року в справі № 911/4082/16 та ЗУ «Про віднов-
лення платоспроможності боржника або визнання його бан-
крутом», оголошує конкурс для визначення організатора 
аукціону для продажу майна підприємства  — боржника То-
вариства з обмеженою відповідальністю «Греліс», місцез-
находження якого: Київська область, місто Вишневе, вули-
ця Лесі Українки, будинок 19, приміщення 3 (код ЄДРПОУ 
38889121).

Умови проведення конкурсу: відповідно до вимог ст. 49 
ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або ви-
знання його банкрутом», до участі в конкурсі допускають-
ся фізичні або юридичні особи, що мають ліцензію на про-
ведення торгів, достатній, але не менш як п’ять років, досвід 
проведення аукціонів. Для участі в конкурсі претендент по-
дає ліквідатору Ткачуку О. Г. такі документи: заяву про участь 
у конкурсі із зазначенням повного найменування, реквізитів 
(місцезнаходження, телефон, телефакс, електронна пош-
та, інші засоби зв’язку) форми власності та статусу підпри-
ємства (організації), складу керівництва (прізвище, ініціали, 
посада), чисельності працівників, спеціалізації претендента, 
який виявив бажання брати участь у конкурсі, а також най-
меншу суму винагороди; копії установчого документа (ста-
туту або засновницького договору), свідоцтва про держав-
ну реєстрацію, довідки про включення до ЄДРПОУ, засвід-
чені підписом керівника та печаткою учасника конкурсу; ко-
пію договору про організацію продажу майна; копію балансу 
та звіту про фінансові результати за попередній рік, засвід-
чені підписом та печаткою керівника; документ, що підтвер-
джує наявність мережі філій по Україні, копія положення про 
філію (місцезнаходження, телефони, ПІБ директора); інфор-
мацію про наявність власного видання загальнодержавного 
розповсюдження. Організатором аукціону не може бути за-
цікавлена особа стосовно боржника, кредиторів та замовни-
ка аукціону.

Конкурсні пропозиції приймаються протягом десяти днів 
з дня розміщення оголошення в газеті «Урядовий кур’єр».

Пропозиції мають бути направлені на адресу для пошто-
вої кореспонденції: 08131, Київська область, місто Вишне-
ве, вулиця Лесі Українки, будинок 19, приміщення 3. Тел. для 
довідок: (097) 363-25-93. Замовник аукціону ліквідатор ТОВ 
«Греліс»Ткачук О.Г.

В Окружному адміністративному суді міста Киє-
ва знаходиться на розгляді справа № 826/18893/16 
за адміністративним позовом ТОВ «REMEKS SANAYII 
URUNLERI URETIM VE DIS TIC. LTD. STI» (Республіка 
Туреччина) до Кабінету Міністрів України (треті осо-
би, які не заявляють самостійних вимог на предмет 
спору Державна фіскальна служба України, Мініс-
терство фінансів України, Державне агентство авто-
мобільних доріг України, ТОВ «Ремекс» (Україна) про 
визнання незаконним та скасування розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року 
№ 725-р «Про передачу мостових металоконструкцій 
до сфери управління Державного агентства автомо-
більних доріг».

Сторони та інші учасники процесу викликаються в 
судове засідання, яке відбудеться 12 квітня 2017 ро-
ку о 15.30, у приміщенні № 37 Окружного адміністра-
тивного суду міста Києва за адресою 01601, м. Київ, 
вул. Петра Болбочана, 8, корпус 1 (головуючий суд-
дя Качур І. А.).

Відповідно до вимог ст. 171 КАС України, з момен-
ту публікації цього оголошення сторони та інші учас-
ники процесу, вважаються належним чином спові-
щені про таке провадження.

Хмельницький міськрайонний суд повідомляє, 
що слухання справи №686/3889/17 за позовом ПАТ 
КБ «ГІриватБанк» до Синькової Н. В. про стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором відбу-
деться 30 березня 2017 року о 17 год. 30 хв. у при-
міщенні Хмельницького міськрайонного суду: вул. 
Кам’янецька, 117, каб. 1.

Явка Синькової Надії Василівни в судове засідан-
ня обов’язкова.

Суддя О. Л. Заворотна

Хмельницький міськрайонний суд повідомляє, 
що слухання справи №686/3889/17 за позовом ПАТ 
КБ «ПриватБанк» до Купчика В. М. про стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором відбу-
деться 30 березня 2017 року о 17 год. 15 хв. у при-
міщенні Хмельницького міськрайонного суду: вул. 
Кам’янецька, 117, каб. 1.

Явка Купчика Володимира Михайловича в судове 
засідання обов’язкова.

Суддя О. Л. Заворотна

Куйбишевський районний суд Запорізької облас-
ті викликає як відповідача Боровика Едуарда Ана-
толійовича, 24.01.1966 р.н. в судове засідання, яке 
призначене на 16 год. 30 хв., 27.03.2017 року, для 
розгляду цивільної справи № 319/184/17 за позовом 
Публічного акціонерного товариства «Державний 
Ощадний банк України» в особі філії Донецьке об-
ласне управління AT «Ощадбанк» до Боровика Еду-
арда Анатолійовича про стягнення заборгованості за 
кредитним договором, яке відбудеться за адресою: 
вул. Центральна 26а, смт Більмак, Більмацького ра-
йону, Запорізької області.

Суддя Валігурський Г.Ю.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання як відповідача Ахма-
дуллаєва Романа Олександровича (м. Луганськ, вул. 
А. Ліньова б. 31а) по справі № 409/175/17 (прова-
дження № 2/409/271/17) за позовом ПАТ «Держав-
ний експортно-імпортний банк України» (AT «Укрек-
сімбанк») про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Судове засідання відбудеться 30.03.2017 р. (ре-
зервна дата 11.04.2017 р.) о 13.00 годині в залі су-
ду за адресою: Луганська область, смт Білокураки-
не, пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Старобільський районний суд Луганської області викли-
кає Шевченка Віктора Васильовича, який мешкає за адре-
сою: Луганська обл., м. Антрацит, вул. Молодогвардій-
ська, 14, кв. 58 як відповідача у судове засідання по цивіль-
ній справі № 2/431//60/17-ц, провадження 2/431/257/17 р. за 
позовом Публічного акціонерного товариства комерційний 
банк «Правекс Банк» до Шевченка В.В., Шевченка В.М. про 
стягнення заборгованості, що відбудеться 27 березня 2017 
року о 08 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38.

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

Суддя Олійник С.В.

Володарський районний суд Донецької області (87000, 
смт Нікольське, пров. Ярослава Мудрого, 3) розглядає ци-
вільну справу за позовом Публічного акціонерного товари-
ства комерційний банк «Приватбанк» до Саканян Камо Сар-
кисовича про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором.

Відповідач по справі Саканян Камо Саркисович, який 
мешкає: Донецька область, Нікольський район, смт Ніколь-
ське, вул. Підгірна, 11, викликається на 30 березня 2017 ро-
ку о 10.00 год. до суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Доценко С.І.

Сватівський районий суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Луганську 
міську раду Луганської області, як відповідача в су-
дове засідання по цивільній справі № 426/1325/17 за 
позовною заявою Сакаєва Фаріда Аюповича до Лу-
ганської міської ради про визнання права власності 
в порядку спадкування, що відбудеться 30 березня 
2017 року о 09.20 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Виноградівський районний суд Закарпатської об-
ласті викликає Улеєва Андрія Леонідовича як відпо-
відача по цивільній справі за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства комерційний банк «Приват-
Банк» до Улеєва Андрія Леонідовича про стягнен-
ня заборгованості в судове засідання, призначене на 
30.03.2017 року о 08.30 год. у залі Виноградівського 
районного суду за адресою: Закарпатська область, 
м. Виноградів, вул. Тюльпанів, 24.

У разі неявки в судове засідання справу буде роз-
глянуто у відсутності відповідача на підставі наявних 
у ній доказів.

Суддя Бак М. Д.

До Кремінського районного суду Луганської об-
ласті як відповідач викликається Лисенко Олек-
сандр Сергійович, 1985 року народження, для учас-
ті в судовому засіданні, яке відбудеться 31 бе-
резня 2017 року о 09.00 годині у цивільній справі  
№ 414/459/17 за позовом, поданим Дударем С. М. в 
інтересах Лисенко Наталії Володимирівни до Лисен-
ка Олександра Сергійовича про розірвання шлюбу.

В разі неявки відповідача Лисенка Олександра 
Сергійовича, 1985 року народження, справа буде 
розглянута за його відсутності, з послідуючим ухва-
ленням заочного рішення.

Суддя М. В. Панчук

Київський районний суд м. Одеси викликає Ко-
вальчука Дмитра Володимировича як відповіда-
ча по справі № 520/5426/16-ц за позовом Моторно-
го (транспортного) страхового бюро України до Ко-
вальчука Дмитра Володимировича про відшкодуван-
ня в порядку регресу витрат, пов’язаних з регламент-
ною виплатою.

Судове засідання відбудеться 31.03.2017 р. о 09 
годині 45 хвилин у судді Луняченка В. О. в приміщен-
ні Київського районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, каб. 222.

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької 
області повідомляє Кузнєцова Сергія Анатолійови-
ча, 23.03.1977 р.н., який зареєстрований за адресою: 
м. Мелітополь, Запорізької області, вул. Р. Люксем-
бург, 15/59, про те, що 06 квітня 2017 року о 10.00 
год. в приміщенні суду за адресою: м. Мелітополь, 
вул. Шмідта, 11 буде проводитись підготовче судове 
засідання по кримінальному провадженню відносно 
Кузнєцова Сергія Анатолійовича за ст. 258-3 ч. 1 КК 
України.

З опублікуванням оголошення про виклик обви-
нувачений по справі Кузнєцов С. А. вважається по-
відомленим.

Суддя Міщенко Т. М.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області 
(85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Банкова, буд. 
39а) розглядає цивільну справу № 227/82/17 за позовом Сту-
кан Андрія Васильовича до Стукан Олександра Васильовича, 
про визнання особи такою, що втратила право користування 
житловим приміщенням.

Відповідач Стукан Олександр Васильович, 21.12.1964 ро-
ку народження, що мешкає за останньою відомою адресою: 
м. Білозерське, вул. Спартака 7/8.

Судове засідання відбудеться 31.03.2017 року о 10.00 год. 
в приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. Добро-
пілля, вул. Банкова, буд. 39а.

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

Суддя С. А. Притуляк

Старобільський районний суд Луганської облас-
ті викликає у судові засідання з розгляду цивіль-
них справ як відповідачів: за позовом Климович Іри-
ни Едуардівни про розірвання шлюбу, як відповідач:

Климович Віталій Вікторович, який мешкає за 
адресою: Луганська область, м. Антрацит, вул. Тка-
ленко, буд. 22, кв. 38; розгляд справ відбудеться 29 
березня 2017 року о 09 годині 00 хв., в приміщен-
ні суду за адресою: Луганська область, м. Старо-
більськ, вул. Миру, 38.

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

Суддя В. Ю. Колядов

Таращанський районний суд Київської області ви-
кликає у судове засідання, яке відбудеться 31 бе-
резня 2017 року о 09.00 годині в приміщенні Тара-
щанського районного суду Київської області за адре-
сою: 09500, м. Тараща, вул. Сікевича Володимира, 
75, Буренка Валерія Валерійовича (останнє відоме 
місце реєстрації: Київська обл., м. Тараща, вул. Пе-
ремоги, буд. 39) як відповідача по цивільній справі  
№ 379/186/17 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до 
Буренка Валерія Валерійовича про стягнення забор-
гованості.

Суддя Потеряйко С. А.

Дворічанський районний суд Харківської області викликає 
Курбанова Артура Ішрефовича, 1993 року народження, остан-
нє відоме місце реєстрації: Харківська область, Дворічанський 
район, смт Дворічна, вул. Слобожанська (колишня Радянська), 
90, кв. 15, як відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 618/158/17 (провадження № 2/618/83/17) за позовом Харків-
ського національного медичного університету до Курбанова Ар-
тура Ішрефовича про стягнення заборгованості, призначене на 
29 березня 2017 року о 09.00 год. Судове засідання відбудеться 
в залі № 1 приміщення Дворічанського районного суду Харків-
ської області за адресою: смт Дворічна, вул. Осіння, 1, Дворічан-
ського району, Харківської області.

За неможливості явки, відповідач зобов’язаний повідомити 
суд про причини неявки. У разі неявки до суду в зазначений день 
та час без поважних причин, неповідомлення про причини неяв-
ки, справа буде розглянута за відсутності відповідача на підставі 
наявних доказів із постановленням заочного рішення.

Суддя Є. А. Рябоконь

Новоайдарський районний суд викликає Данільченка 
Сергія Олександровича, що проживає за адресою: вул. 
Луганська, буд. 8, с. Бахмутівка, Новоайдарського райо-
ну, Луганської області, як відповідача в судове засідан-
ня з цивільної справи № 419/2175/16-ц за позовом Да-
нільченко Світлани Олександрівни до Данільченка Сер-
гія Олександровича про надання дозволу на тимчасовий 
виїзд дитини за межі України без згоди батька, третя 
особа: Служба у справах дітей Новоайдарської РДА, що 
відбудеться 30 березня 2017 року о 16.30 годині в при-
міщенні суду за адресою: Луганська обдасть, смт Ново-
айдар, вул. Миру, 38.

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

Суддя О. М. Іванова

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій облас-
ті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) роз-
глядає цивільну справу за позовом Соломатіної Ольги 
Василівни до Гришина Сергія Олександровича, третя 
особа: Управління служби у справах дітей Департамен-
ту праці та соціальної політики Харківської міської ради 
про позбавлення батьківських прав.

Відповідач по справі Гришин Сергій Олександрович, 
який проживає за адресою: Донецька область, м. Гор-
лівка, вул. Рогозіна, б. 4, кв. 64 викликається на 08.00 
годину 28 березня 2017 року до суду для участі у роз-
гляді справи по суті.

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

Суддя І. О. Сидоренко

Повідомлення ТОВ «ТриМоб»
Повідомляємо, що ТОВ «ТриМоб»:
З 01.04.2017 запроваджує нову послу-

гу «R» для абонентів неконтрактної фор-
ми обcлуговування та вносить зміни до 
тарифів на додаткові пакети послуг для 
доступу до мережі Інтернет. 

Із детальною інформацією про внесені 
зміни можна ознайомитись в  місцях про-
дажу послуг ТОВ «ТриМоб» або на сай-
ті www.3mob.ua. Отримати інформацію 
можна також за телефоном Контакт-цен-
тру 0-800-50-11-88.
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В провадженні Лисичанського міського суду Лу-
ганської області перебуває кримінальне проваджен-
ня № 415/3319/16-к, внесене до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань № 22016130000000109 від 
17.05.2016 року, стосовно Кравцової Вікторії Гри-
горівни, 17 грудня 1959 року народження, обвину-
ваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст.  
258-3 КК України, яке здійснюється за відсутності об-
винуваченої, в порядку спеціального судового про-
вадження.

Обвинувачена Кравцова Вікгорія Григорівна, заре-
єстрована за адресою: Луганська область, місто Ал-
чевськ, вул. Фрунзе, буд. 3.

Ухвалою суду від 03.03.2017 року було доручено 
Регіональному центру з надання безоплатної вторин-
ної правової допомоги у Луганській та Харківській 
областях призначити обвинуваченій нового захис-
ника.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лисичан-
ський міський суд Луганської області викликає Крав-
цову Вікторію Григорівну в судове засідання, яке від-
будеться 31 березня 2017 року о 14.30 годині в за-
лі судових засідань Лисичанського міського суду 
Луганської області за адресою: Луганська область,  
м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

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

Сєвєродонецький міський суд Луганської області 
викликає як відповідача Рєдіна Дениса Сергійовича в 
судове засідання з розгляду цивільної справи за по-
зовом Прибилова Сергія Вячеславовича про стягнен-
ня боргу, яке відбудеться 31.03.2017 року о 09 годи-
ні 15 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби На-
родів, 19. У разі неявки на вказане судове засідання 
суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі 
ст. 169 ЦПК України.

Суддя Д. Б. Баронін

Сєвєродонецький міський суд Луганської області 
викликає як відповідачку Захарову Анжеліку Воло-
димирівну в судове засідання з розгляду цивільної 
справи за позовом Захарова Віктора Вікторовича про 
розірвання шлюбу, яке відбудеться 31.03.2017 року 
о 09 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар 
Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане судове 
засідання суд розглядатиме справу без вашої участі 
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Д. Б. Баронін

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Юдіна Сергія Микола-
йовича, який проживає за адресою: вул. Чкалова, 39/2, 
м. Краснодон Луганської області, як відповідача в судо-
ве засідання по цивільній справі № 426/9613/16-ц за по-
зовом Юдіної Світлани Вікторівни до Юдіна Сергія Мико-
лайовича про надання дозволу на тимчасовий виїзд за 
кордон неповнолітніх дітей без дозволу батька, що від-
будеться 31 березня 2017 року о 14.00 год.

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

Суддя В. О. Половинка

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача по справі  
№ 409/2191/16-ц за позовом Ларіоненко Ольги Леоні-
дівни до Ларіоненка Олександра Станіславовича про по-
збавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 31.03.2017 року о 14.00 
год. (резервна дата 05.04.2017р. о 14.00 год.) у залі су-
ду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. 
Шевченка, 2.

Викликається Ларіоненко Олександр Станіславович, 
останнє місце реєстрації: м. Луганськ, пров. Кримський, 
буд. 10. У випадку неявки відповідача справу буде роз-
глянуто за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Третяк О. Г.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача по справі  
№ 409/3225/16-ц за позовом Дніпропетровського державно-
го університету внутрішніх справ до Заволодька Данила Ан-
дрійовича про відшкодування до державного бюджету ви-
трат, пов’язаних з утриманням у Дніпропетровському дер-
жавному університеті внутрішніх справ.

Судове засідання відбудеться 31.03.2017 року о 15.00 год. 
(резервна дата 05.04.2017р. о 15.00 год.) у залі суду за адре-
сою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається Заволодько Данило Андрійович, останнє 
місце реєстрації: м. Луганськ, смт Ювілейне, вул. Генерала 
Дідоренка, буд. 4. У випадку неявки відповідача справу буде 
розглянуто за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Третяк О. Г.

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Лобанова Бориса Ми-
хайловича, який проживає за адресою: вул. О.Кошового, 
б. 17, м. Луганськ Луганської області, як відповідача в 
судове засідання по цивільній справі № 426/9612/16-ц за 
позовом Лобанової Лариси Петрівни до Лобанова Бори-
са Михайловича про стягнення аліментів на утримання 
неповнолітньої дитини, що відбудеться 31 березня 2017 
року о 14.30 год.

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

Суддя В. О. Половинка

В провадженні Кіцманського районного суду Чернівець-
кої області знаходиться спеціальне судове провадження що-
до Василькової Г. В. у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2  
ст. 200 КК України.

Повідомляємо, що розгляд справи призначено на 29 бе-
резня 2017 року о 10 год. 30 хв. в приміщенні Кіцмансько-
го районного суду Чернівецької області. Попереджаємо Ва-
силькову Галину Вікторівну, 19.11.1956 року народження, 
зареєстровану за адресою: м. Кіцмань, вул. Незалежності, 
22/8, Чернівецької області, що у випадку вашої неявки в су-
дове засідання на вищевказане число, справу буде розгля-
нуто у вашій відсутності на підставі наявних доказів у мате-
ріалах справи.

Суддя Мінів О. І.

Троїцький районний суд Луганської області викликає як 
відповідача в судове засідання Громадську організацію «Лу-
ганський регіональний житловий фонд» у цивільній справі 
№433/261/17 за позовом Кафанової Ольги Володимирівни 
до Громадської організації «Луганський регіональний жит-
ловий фонд» про припинення іпотеки, зняття заборони від-
чуження та вилучення запису з реєстру іпотек.

Судове засідання відбудеться 30 березня 2017 року о 
15.00 годині в приміщенні Троїцького районного суду Луган-
ської області за адресою: вул. 1-го Травня, 5-а, смт Троїць-
ке Луганської області.

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

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Ухвалою Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області від 09 березня 2017 року відкрито 
провадження по спеціальному досудовому розсліду-
ванню за обвинуваченням Варвашені Тетяни Мико-
лаївни у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 1 ст. 258-3 КК України та призначене 
підготовче судове засідання.

До суду як обвинувачена викликається Варваше-
ня Тетяна Миколаївна. Підготовче судове засідання 
відбудеться 31 березня 2017 року о 13 годині 00 хви-
лин в приміщенні Бердянського міськрайонного суду 
за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. 
Консульська, 64.

Суддя Богомолова Л. В.

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Овсейчук Аліну Павлів-
ну, яка проживає за адресою: вул. 40 років Молодої гвар-
дії, б. 16, кв. 2, м. Краснодон Луганськ Луганської облас-
ті, як відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/8399/16-ц за позовом Овсейчука Максима Федо-
ровича до Овсейчук Аліни Павлівни про розірвання шлю-
бу, що відбудеться 31 березня 2017 року о 15.00 год.

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

Суддя В. О. Половинка

Зміївський районний суд Харківської області викликає Са-
мойленка Ігоря Ігоровича, 03.12.1980 р.н., останнє відоме міс-
це проживання: Україна, Автономна республіка Крим, м. Севас-
тополь, вул. Охотська, 20, для проведення судового засідання по 
цивільній справі за заявою Самойленка Анатолія Івановича про 
скасування заходів забезпечення позову по цивільній справі за 
позовною заявою Самойленка Анатолія Івановича до Самойлен-
ка Ігоря Ігоровича про визнання договору дарування квартири 
недійсним. Судове засідання відбудеться 30.03.2017 року о 09.00 
у приміщенні Зміївського районного суду за адресою: м. Зміїв, 
Харківської обл., вул. Адміністративна, 6, зала судового засідан-
ня № 3. Явка є обов’язковою. У разі неявки відповідача Само-
йленка Ігоря Ігоровича у судове засідання справу буде проведено 
за його відсутності на підставі наявних доказів.

Суддя В. В. Овдієнко

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідачів за позовами ПАТ КБ «Приватбанк», 
ПАТ «Акцент-Банк» про стягнення заборгованості, у су-
дові засідання, які відбудуться: 

31.03.2017 р. на 08-00 (резервне судове засідання 
10.04.2017 р. на 08-00)

Безщекин Валерій Миколайович
Суддя Стеценко О. С.

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

З опублікуванням цього оголошення відповідачі по 
справах вважаються належним чином повідомленими 
про час, день та місце проведення судового засідання.

Новозаводський районний  суд м.Чернігіва ви-

кликає відповідача Вешняка Вячеслава Степанови-

ча, останнє відоме місце проживання м. Чернігів, 

вул. Незалежності, буд. 72, кв. 68 в  судове засідан-

ня на 10 год. 30 хв. 13 квітня 2017 року  за адресою:  

м. Чернігів, вул. Мстиславська, 17, суддя Овсієнко Ю. К. 

за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Вешняка Вячес-

лава Степановича  про стягнення заборгованості за 

кредитним договором.

Офіційне  повідомлення ПАТ «Укртелеком»
З  03.04.2017 ПАТ «Укртелеком» вносить зміни 

до тарифних планів на надання послуги проводо-
вого широкосмугового доступу до мережі Інтернет 
за технологією FTTB (послуга «Оптичний Інтернет») 
для фізичних осіб та пропонує новий тарифний план  
«20 Мбіт/с».

Детальну інформацію можна отримати за телефо-
ном Контакт-центру 0-800-506-800 (дзвінки безко-
штовні в межах України з номерів українських опе-
раторів) або на сайті www.ukrtelecom.ua

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваній Теряєвій Ользі Олегівні, 21.11.1994 р.н.,  відповідно до вимог 
ст.ст. 42, 133, 135 та 297-5 КПК України, необхідно з’явитися 29 березня 2017 ро-
ку о 10 год. 00 хв. до каб. № 12 слідчого відділу Управління СБ України в Полтав-
ській області за адресою:  м. Полтава, вул. Соборності, 40 (т. 0532-51-18-12), до 
слідчого Мацько Я.Л. для проведення слідчих (процесуальних) дій (повідомлен-
ня про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів досудового 
розслідування) як підозрюваного за Вашою участю у кримінальному провадженні 
№22014170000000076 від 17.10.2014 за ч.1 ст.258-3 КК України.

Слідчий слідчого відділу
УСБУ в Полтавській області Я. Л. Мацько

ч. 7 ст. 42 КПК України
7. Підозрюваний, обвинувачений зобов’язаний:
1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі 

неможливості прибути за викликом у призначений строк — заздалегідь повідо-
мити про це зазначених осіб.

ст. 138 КПК України 
Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або ін-

ші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок від-

рядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з ліку-

ванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна 

загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
ст. 139 КПК України
Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відпові-

дач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який 
був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне під-
твердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом 
іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини 
свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі:

від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у ви-
падку неприбуття на виклик слідчого, прокурора;

від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випад-
ку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

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

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, вста-
новлену законом.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Гайдамаченку Роману Ігоровичу, 08.04.1986 р.н.,  відповідно 
до вимог ст.ст. 42, 133, 135 та 297-5 КПК України, необхідно з’явитися 30 берез-
ня 2017 року о 9 год. 00 хв. до каб. № 17 слідчого відділу Управління СБ Украї-
ни в Полтавській області за адресою:  м. Полтава, вул. Соборності, 40 (т. 0532-51-
18-17), до старшого слідчого в ОВС Димаря Ю.С. для проведення слідчих (проце-
суальних) дій (повідомлення про завершення досудового розслідування та від-
криття матеріалів досудового розслідування) як підозрюваного за Вашою учас-
тю у кримінальному провадженні №22014170000000110 від 19.11.2014 за ч.1  
ст. 258-3 КК України.

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу
УСБУ в Полтавській області Ю. С. Димарь

ч. 7 ст. 42 КПК України
7. Підозрюваний, обвинувачений зобов’язаний:
1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі 

неможливості прибути за викликом у призначений строк — заздалегідь повідо-
мити про це зазначених осіб.

ст. 138 КПК України 
Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або ін-

ші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок від-

рядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з ліку-

ванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна 

загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
ст. 139 КПК України
Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відпові-

дач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який 
був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне під-
твердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом 
іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини 
свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі:

від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у ви-
падку неприбуття на виклик слідчого, прокурора;

від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випад-
ку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

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

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, вста-
новлену законом.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Аверіну Костянтину Євгенійовичу, 22.01.1985 р.н.,  відповідно 
до вимог ст.ст. 42, 133, 135 та 297-5 КПК України, необхідно з’явитися 29 берез-
ня 2017 року о 9 год. 00 хв. до каб. № 17 слідчого відділу Управління СБ Украї-
ни в Полтавській області за адресою:  м. Полтава, вул. Соборності, 40 (т. 0532-51-
18-17), до старшого слідчого в ОВС Димаря Ю.С. для проведення слідчих (проце-
суальних) дій (повідомлення про завершення досудового розслідування та від-
криття матеріалів досудового розслідування) як підозрюваного за Вашою учас-
тю у кримінальному провадженні №22016170000000001 від 12.01.2016 за ч.1  
ст. 258-3 КК України.

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу
УСБУ в Полтавській області Ю. С. Димарь

ч. 7 ст. 42 КПК України
7. Підозрюваний, обвинувачений зобов’язаний:
1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі 

неможливості прибути за викликом у призначений строк — заздалегідь повідо-
мити про це зазначених осіб.

ст. 138 КПК України 
Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або ін-

ші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок від-

рядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з ліку-

ванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна 

загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
ст. 139 КПК України
Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відпові-

дач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який 
був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне під-
твердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом 
іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини 
свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі:

від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у ви-
падку неприбуття на виклик слідчого, прокурора;

від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб - у випадку 
неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

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

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, вста-
новлену законом.

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

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

ЗВІТ 
Державного космічного агентства України  про використання коштів державного бюджету  

за  2016 рік
Державне космічне агентство України (ДКА України) є центральним органом ви-

конавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 
України, входить до системи органів виконавчої влади, є головним органом у систе-
мі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації дер-
жавної політики у сфері космічної діяльності. 

ДКА України є державним генеральним замовником робіт з дослідження і викорис-
тання космічного простору, виконання науково-дослідних та дослідно-конструктор-
ських робіт з проектування, виготовлення та випробування космічної техніки, в тому 
числі в інтересах національної оборони і безпеки, забезпечує експлуатацію, підтримку і 
вдосконалення об’єктів космічної діяльності, здійснює міжнародну космічну діяльність 
відповідно до міжнародних договорів укладених державою, та виконує інші функції у 
сфері космічної діяльності згідно із законодавством України.

Основна мета діяльності ДКА України - ефективне використання науково-техніч-
ного і виробничого потенціалу для забезпечення високого рівня космічної діяльнос-
ті, сприяння соціально-економічному та науковому прогресу держави, зростання до-
бробуту громадян, створення потужного експортного потенціалу космічної галузі, за-
безпечення участі  у  розв’язанні  глобальних  проблем,  розвитку міжнародного спів-
робітництва. 

 Виконання космічної програми дає змогу розв’язати невідкладні завдання розвитку 
космічної діяльності, зберегти науковий і виробничий потенціал в інтересах національ-
ної економіки, безпеки та оборони, вийти на міжнародний космічний ринок із влас-
ною продукцією і послугами, інтегрувати Україну до міжнародної космічної спільноти, 
сформувати основи внутрішнього ринку космічних послуг, здійснити перші кроки на 
шляху до комерціалізації космічної діяльності.

Забезпечення розвитку космічних технологій та їх інтеграції до реального секто-
ра національної економіки і сфери національної безпеки та оборони спрямоване на 
задоволення суспільних потреб у сфері дистанційного зондування Землі, супутнико-
вих навігаційних і телекомунікаційних послуг шляхом впровадження досягнень косміч-
ної діяльності в реальний сектор національної економіки для розв’язання актуальних 
проблем суб’єктів господарської, управлінської і наукової діяльності, зміцнення націо-
нальної безпеки та оборони.

Фінансування Державного космічного агентства України з державного бюджету у 
2016 році здійснювалось за 8-ми бюджетними програмами, обсяги яких наведено у 
таблиці 1.  

Таблиця 1

Обсяги фінансування  із загального фонду державного бюджету у 
розрізі бюджетних програм

 № п/п КПКВК Найменування бюджетних 
програм 

Затвердже-
но    держ.  
бюджетом  
на 2016 рік 
(тис. грн.)

Фактично  
викорис-

тано
(тис. грн.)

Відсоток
виконання  

річного  
кошторису 

( %)

1 6381010
Керівництво та управлін-
ня у сфері  
космічної діяльності 

11 971,9 11 965,3 99,9%

2 6381020

Виконання робіт за держав-
ними цільовими програма-
ми і державним замовленням у 
сфері космічної галузі, в тому 
числі загальнодержавної цільо-
вої науково-технічної космічної 
програми України

191 600,0 176 917,3 92,3%

3 6381030

Надання позашкільної освіти 
Національним центром аеро-
космічної освіти  
молоді  ім. О. М. Макарова

5 012,9 4 974,7 99,2%

4 6381040

Фінансова підтримка дер-
жавного  
підприємства «Виробниче 
об’єднання Південний машино-
будівний завод імені            
О. М. Макарова» на погашен-
ня заборгованості за спожиту 
електричну енергію

400 000,0 400 000,0 100,0%

5 6381050 Управління та випробування  
космічних засобів 110 545,8 109 876,3 99,4 %

6 6381120 Утилізація твердого ракетно-
го палива 252 171,0 251 571,0 99,8 %

7 6381130

Виконання боргових 
зобов’язань за кредитами, за-
лученими під державні гаран-
тії для реалізації проектів «Ци-
клон-4»  
та «Створення Національної су-
путникової системи зв’язку»

1 440 004,3 1 440 004,2 100,0 %

8 6381210

Виконання державних цільо-
вих програм реформування та 
розвитку оборонно-промисло-
вого комплексу, розроблення, 
освоєння і впровадження нових 
технологій, нарощування наяв-
них виробничих потужностей 
на підприємствах космічної га-
лузі для виготовлення продукції 
оборонного призначення

44 230,0 0,0 0,0%

            РАЗОМ 2 455 535,9 2 395 308,8 97,5 %

1. КПКВК 6381010 «Керівництво та управління у сфері космічної діяльності»
Мета програми 
Забезпечення керівництва та управління у сфері космічної діяльності з метою збе-

реження і подальшого розвитку космічної галузі в інтересах науки, народного госпо-
дарства України, розширення міжнародного співробітництва у космічній діяльнос-
ті, використання новітніх технологій для створення конкурентноспроможної цивіль-
ної продукції. 

Аналіз використання видатків 
На утримання апарату керівництва ДКА України у 2016 році затверджені видатки за-

гального фонду в сумі 11 971,9 тис. грн., фактичне фінансування з державного бю-
джету  здійснено у обсязі 11 965,3 тис. грн., що становить 99,9%. 

Видатки загального фонду спрямовано на забезпечення виплати заробітної пла-
ти працівникам апарату, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, господарчі по-
треби  та відрядження.  

Кошти спеціального фонду (інші власні надходження) в розмірі 3 263,5 тис. грн. 
спрямовані на оплату видатків, пов’язаних із забезпеченням господарської діяльності 
установи та міжнародних відносин.

Досягнуті результати 
Забезпечено розроблення та затвердження 26 нормативно-правових актів, які по-

кликані підвищити ефективність космічної діяльності в державі.
Розглянуто 67 звернень, заяв, скарг громадян України, виконано 1 321 доручення.
Пріоритетним напрямом діяльності ДКА в 2016 році було міжнародне співробітни-

цтво у зовнішньоекономічної діяльності з країнами Європейського Союзу, Північної та 
Південної Америки, Близького Сходу та СНД.

З метою дотримання положень міжнародних договорів, договорів з нерозповсю-
дження ракетного обладнання, технологій подвійного використання та режиму контр-
олю за ракетними технологіями  відповідно до законодавства України, забезпечено ко-
ординацію зовнішньоекономічної діяльності підприємств та установ, що відносяться 
до сфери управління ДКА. 

2. КПКВК 6381020 «Виконання робіт за державними цільовими програмами і дер-
жавним замовленням у сфері космічної галузі, в тому числі загальнодержавної цільо-
вої науково-технічної космічної програми України»

Мета програми 
Підвищення ефективності використання космічного потенціалу для вирішення ак-

туальних завдань соціально-економічного, екологічного, культурного, інформаційного 
и науково-освітнього розвитку суспільства, забезпечення національної безпеки та обо-
рони, захисту геополітичних інтересів держави.

Основними завданнями Програми є:
- забезпечення розвитку космічних технологій та їх інтеграції до реального сектору 

національної економіки і сфери національної безпеки та оборони;
-  удосконалення ракетно-космічної техніки і технології її виробництва;
-  поглиблення міжнародного співробітництва.

Аналіз використання видатків

За роками

Обсяг фінансування, тис. грн.

Перед бачено
Прог рамою

Затверд жено  
паспортом  
бюджетної  
Програми

Виконано робіт
згідно з актами

Фак тично  
профінан   совано/ 

отримано

Завдання 1. Здійснення дистанційного зондування Землі з космосу
GEO-Ukraine 9 800,0 3 500, 0 2 235,3 2 235,3
Cіч 62 200,0 126 500,0 118 473,9 118 473,9
Космоприлад 10 200,0 0,0 0,0 0,0
Разом 82 200,0 130 100,0 120 709,2 120 709,2

Завдання 2. Удосконалення космічних систем телекомунікації та навігації
Либідь 0,0 0,0 0,0 0,0
Навігація 7 000,0 8 070,0 6 036,9 6 036,9
Спостереження 38 000,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0
Разом 45 000,0 9 570,0 7 536,9 7 536,9

Завдання 3. Провадження космічної діяльності в інтересах національної безпеки та оборони
Разом 15 400,0          15 400,0 200,0 15 400,0

Завдання 4. Проведення наукових космічних досліджень
Іоносат 8 000,0 37 051,0 24 416,7 24 416,7
Наука 5 900,0 898,0 898,0 898,0
МКС 6 700,0 0,0 0,0 0,0
Освіта 6 000,0 199,0 199,0 199,0
Програма 1 000,0 1 298,0 1 298,0 1 298,0
Разом 27 600,0 39 446,0 26 811,7 26 811,7

Завдання 5. Створення космічних комплексів
Циклон-4 0,0 17 400,0 0,0 0,0
Космотехніка 39 000,0 3000,0 2972,5 2972,5
Технологія 5 000,0 1535,0 338,0 338,0
Супроводження 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Разом 45 000,0 22 935,0 4 310,5 4 310,5

Завдання 6. Забезпечення промислово-технологічного розвитку
База 6 200,0 4 500,0 500,0 500,0
Разом 6 200,0 4 500,0 500,0 500,0

Завдання 7.  Поглиблення міжнародного співробітництва
Співробітництво 2 000,0 1 649,0 1 649,0 1 649,0
Право 200,0 0,0 0,0 0,0
Разом 2 200,0 1 649,0 1 649,0 1 649,0
Всього 223 600,0 223 600,0 161 717,3 176 917,3

Основні результати виконання програми за 2016 рік:

За завданням 1 «Здійснення дистанційного зондування Землі з космосу»
Створено інформаційні технології оброблення супутникових даних та пілотні серві-

си візуалізації продуктів системи GEO-UA (українського сегменту міжнародної системи 
GEOSS) для  визначення кількісного та якісного складу лісонасаджень України за су-
путниковими даними і наземними спостереженнями (листяні, хвойні та змішані ліси) та 
оцінки стану рослинного покриву і прогнозування врожайності посівів основних сіль-
ськогосподарських культур (озима пшениця, кукурудза, соняшник). Створено прототип 
геопорталу, виконано його наповнення космічними знімками за результатами обробки 
даних від іноземних супутників (Sentinel, LandSat, Planet). 

Продовжено роботи зі створення космічних апаратів «Січ-2-1» (виготовлення вузлів 
та агрегатів для дослідних зразків космічного апарату, проведення випробувань, про-
ведення робіт з розробки наземного сегменту в частині центра управління польотами, 
станції управління космічним апаратом, приймальної станції і наземного інформаційно-
го комплексу) та «Січ-2М» (розробка матеріалів технічного проекту, завершення розроб-
ки робочої конструкторської документації на сканер високої роздільної здатності, виго-
товлення дослідного зразка для попередніх випробувань сканера дальнього інфрачер-
воного діапазону).

За завданням 2 «Удосконалення космічних систем телекомунікації та навігації»
Розпочато роботи щодо створення основної та резервної наземних станцій управлін-

ня польотом космічного апарата «Либідь». 
Створено дослідні зразки двочастотної контрольно-корегувальної станції Системи ко-

ординатно-часового та навігаційного забезпечення України, розгорнута RTK-мережа в 
Хмельницькій області.

Модернізовано апаратуру в рамках створення інтегрованої багатофункціональної 
Системи здійснення контролю та проведення аналізу космічного простору.

За завданням 3 «Провадження космічної діяльності в інтересах національної безпе-
ки та оборони»

Забезпечено довгострокові інтереси держави у сфері національної безпеки та оборо-
ни за рахунок розвитку космічних технологій оборонного і подвійного призначення, ви-
конано роботи зі створення технологій, виробництва та модернізації озброєння і військо-
вої техніки для потреб Збройних Сил України.

За завданням 4 «Проведення наукових космічних досліджень»
Продовжено роботи зі створення космічного апарату «Мікросат-М» (проведення ви-

пробувань технічних засобів для реалізації технологічних експериментів: аміачної рушій-
ної установки, перспективних хімічних та сонячних батарей живлення, терморегулюваль-
них покриттів, широкосмугової інформаційної радіолінії, малогабаритної астровимірю-
вальної системи, безплатформенного астроінерційного блоку).

Створено інформаційну систему наземного центру оброблення наукової інформа-
ції, розроблено наукову програму, програму підсупутникового зондування іоносфери та 
проект освітньої програми в межах підготовки до реалізації наукового космічного експе-
рименту «Іоносат - Мікро» з досліджень іоносфери.

Проведені випробування поляриметра СканПол та розпочато створення мультиспек-
трального зображуючого поляриметра в межах підготовки українського наукового су-
путникового проекту «Аерозоль-UA» з досліджень впливу атмосферних аерозолів на 
клімат і екологію.

За завданням 5 «Створення космічних комплексів»
Розроблено техніко-економічне обґрунтування та проект технічного завдання щодо 

створення ракетно-космічного комплексу для забезпечення виводу на низькі навколо-
земні орбіти супутників мікро- та нано- класів.

Забезпечено участь у виготовленні матеріальної частини до 1 ракети-носія «Antares» 
(США), 2 ракет-носіїв «Vega» (ЄС), участь у виготовлені комплектів приладів та облад-
нання для ракет-носіїв «Союз» та «Протон»  у рамках проектів Міжнародної космічної 
станції.

За завданням 6  «Забезпечення промислово-технологічного розвитку»
Удосконалено плазмоелектродинамічний стенд для відпрацювання приладів і еле-

ментів конструкцій космічних апаратів за умов, що імітують та моделюють експлуата-
цію їх в іоносфері Землі.

За завданням 7 «Поглиблення міжнародного співробітництва»
Продовжено розвиток співробітництва з космічними агентствами світу та міжнарод-

ними організаціями.
В результаті виконання робіт за завданням забезпечено: 
- підготовку інформаційно-презентаційних та аналітичних матеріалів, виготовлення 

поліграфічної, сувенірної і мультимедійної продукції, фото- та відео- обслуговування під 
час міжнародних заходів за участі ДКА;

- створення, формування і забезпечення функціонування баз даних щодо міжнарод-
ного співробітництва;

- створення окремих виставкових експозицій та рекламно-презентаційної продукції 
для міжнародних авіаційно-космічних виставок і конференцій космічного спрямування.

Проведена робота сприяла належному проведенню міжнародних заходів, представ-
ленню ДКА та підприємств космічної галузі потенційним зарубіжним партнерам та про-
суванню їх продукції на міжнародні ринки, участі України у міжнародних політичних про-
цесах, пов’язаних з космічною діяльністю.

3. КПКВК 6381030 «Надання позашкільної освіти Національним центром аерокосміч-
ної освіти молоді ім. О.М. Макарова»

Мета програми 
Надання позашкільної освіти молоді України, реалізація державної молодіжної по-

літики, створення умов для інтелектуального збагачення молодого покоління України.
Аналіз використання видатків.
 В 2016 році у  бюджеті України за загальним фондом передбачалися кошти у сумі 

5 012,9 тис. грн., фактично профінансовано – 4 974,7 тис. грн., що становить – 99,2%. 
Кошти  спрямовувалися на: оплату праці працівникам, оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв, інші видатки,  пов’язані із забезпеченням діяльності установи.

Кошти спеціального фонду  в розмірі 100,6 тис. грн.  були спрямовані на оплату ко-
мунальних послуг та енергоносіїв, інших видатків,  пов’язаних із забезпеченням госпо-
дарської діяльності установи.

Досягнуті результати
У 2016 році організовано і проведено:
1. Творчий конкурс школярів «Літературний Всесвіт».
2. Комплексно-тематичний проект для дітей середнього віку «Загадковий світ кос-

мосу». 
3. XVІІІ Міжнародну молодіжну науково-практичну конференцію «ЛЮДИНА І КОС-

МОС» під егідою Міжнародної федерації астронавтики, присвячену 55-річчю першого 
польоту людини до Космосу. Конференція проводилась на базі Національного центру 
аерокосмічної освіти молоді ім. О. М. Макарова ( далі - НЦАОМ)  (360 учасників). 

За підсумками конференції «ЛЮДИНА І КОСМОС» 32 кращі доповіді опубліковані у 
фахових наукових  журналах України: «Механіка гіроскопічних систем», «Інформаційні 
системи. Механіка і управління» та ін.

4. VI Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Авіація та космонавтика»,  
м. Кривій Ріг (300 учасників).

5. Всеукраїнську конференцію-конкурс науково-дослідних робіт школярів «ЗОРЯНИЙ 
ШЛЯХ» (150 учасників).

6. Сформовано аерокосмічні класи з очною формою навчання та з формою навчан-
ня у вихідні дні, заочну аерокосмічну школу «Всесвіт», набрані групи аерокосмічного 
спрямування для студентів Дніпровського національного університету ім. Олеся Гонча-
ра (760 учасників).

7. Конкурс комп’ютерних технологій «Ми – діти галактики». Тема конкурсу: «Юрій Га-
гарін – космічна легенда».

8. Конкурс дитячого малюнка «Крок до зірок» (224 учасники).
9. Пленер «Ракетно-космічна техніка очима юних художників» (спільно з ізостудія-

ми міста, 100 учасників). 
10. Конкурс малюнка на асфальті «Космічна посмішка – 2016». 
11. Учасники гуртка лабораторії ракетно-космічного моделювання прийняли участь 

у Чемпіонаті Світу з ракетомодельного спорту (7 учасників) та у змаганні на Кубок імені 
М.К. Янгеля з ракетомодельного спорту (5 учасників).

12. ХІ Міжнародну конференцію «Наукові читання – Дніпровська орбіта» при-
свячену 20-річчю створення Національного центру аерокосмічної освіти молоді  
ім. О.М. Макарова та 100-річчю від дня народження Л.В. Смірнова  (90 учасників).

13. Конкурс комп’ютерної графіки «Україна космічна», присвячений польоту першого 
штучного супутника Землі (22 учасники). 

14. Космічну вікторину для школярів «Всесвіт в долонях» (50 учасників).
15. Щомісячно – Міський науково-практичний семінар «Історія та філософія науки, 

техніки і освіти» (20 учасників). 
16. Протягом  2016 року на базі Національного центру аерокосмічної освіти молоді ім. 

О.М. Макарова, спільно з Дніпропетровським обласним центром науково-технічної твор-
чості та інформаційних технологій учнівської молоді проводились:

- Відкритий обласний конкурс «Мирний космос»(150 учасників).
- Другий обласний конкурс з астрономії (150 учасників).
- Віртуальна аерокосмічна школа (500 слухачів). 
- Відкритий обласний фестиваль з робототехніки (650 учасників). 
 17. Аерокосмічні фестивалі в НЦАОМ:
- «Best Robofest» спільно з ТОВ «Ноосфера» (2000 учасників і відвідувачів);
- стартап «Vernandky Chelenge» спільно з ТОВ «Ноосфера»(500 учасників);
- хакатони на космічну тематику спільно з ГО «Космічна долина» (800 учасників);
- ІІ міжнародний конкурс науки, культури та фантастики «Всі Зірки Галактики» в рам-

ках Міжнародного багатожанрового фестивалю «ZIRKA» спільно ГО «Товариство ПІД-
ТРИМКИ талантів ZIRKA» (400 учасників);

- в рамках профорієнтаційної роботи на базі Навчально-виставкового комплексу 
НЦАОМ охоплено близько 5 000 дітей з Придніпровського регіону. 

4. КПКВК 6381040 «Фінансова підтримка державного підприємства «Виробниче 
об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова» на погашення за-
боргованості за спожиту електричну енергію»

Мета програми
Стабілізація фінансового стану державного підприємства «Виробниче об’єднання 

Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова».
Аналіз використання видатків
В 2016 році у Державному бюджеті України на виконання даної програми передбача-

лися видатки за загальним фондом в сумі 400 000,0 тис. грн., фактично профінансовано 
та використано – 400 000,0 тис. грн., що становить 100,0%. 

Досягнуті результати
Проведені своєчасно та в повному обсязі розрахунки з погашення кредиторської за-

боргованості підприємства за спожиту електричну енергію.
5. КПКВК 6381050 «Управління та випробування космічних засобів».
Мета програми
Управління та випробування космічних засобів наукового таподвійного призначення. 
Аналіз використання видатків
Програма спрямована на забезпечення виконання окремих завдань з реалізації За-

гальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми, здійснення контролю 
космічного простору, виявлення та оперативне попередження про виникнення джерел 
небезпеки, які загрожують національній безпеці.

В 2016 році у Державному бюджеті України на виконання даної програми передбача-
лося фінансування за загальним фондом в сумі 110 545,8 тис. грн., фактично профінан-
совано та використано – 109 876,3 тис. грн., що становить  99,4%. Зазначені видатки бу-
ли спрямовані на оплату праці працівникам установ, оплату комунальних послуг та енер-
гоносіїв, інших видатків, пов’язаних із забезпеченням діяльності установи.

Кошти спеціального фонду, отримані як плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами, в сумі 16 172,1 тис. грн. спрямовані на оплату 
праці працівникам установ за трудовими угодами, оплату комунальних послуг та енерго-
носіїв, інших видатків, пов’язаних із забезпеченням господарської діяльності установи.

Досягнуті результати
За завданням «Кількість сеансів прийому спеціальної інформації»
Сеанс прийому спеціальної інформації - це операції з приймання спеціальної інфор-

мації (даних дистанційного зондування Землі) з космічного апарату засобом наземного 
спеціального комплексу (НСК) на безперервному часовому інтервалі.

Космічні апарати з яких проводився прийом спеціальної інформації: «Landsat-8», 
«Sentinel 1А», «Pleiades», «SUOMI NPP», «TERRA», «AQUA», серії «NOAA», «Deimos-2».

Для забезпечення роботи Системи контролю та аналізу космічної обстановки прове-
дено  сеанси спостережень по 74 космічних апаратах, отримано 13 160 743 вимірювань 
кутових координат.

Всього виконано 5 356 сеансів прийому спеціальної та службової інформації.
За завданням «Кількість прийнятих та оброблених  тематичних карт та звітів»
Організовано отримання знімків з космічних апаратів  для вирішення завдань в інтер-

есах національної безпеки та оборони, економіки України.
На підставі отриманих космічних знімків з космічних апаратів у 2016 році сформова-

но та надано споживачам 19 005 тематичних карт. 
Також було підготовлено та надано до Міноборони (в т.ч. ГУР, Штаб ВМС), РНБО, 

Генеральної Прокуратури України, Держприкордонслужби, Антитерористичного центру 
СБУ, МВС, Мінагрополітики, Мінприроди, ДСНС 33 аналітичні документи  у формі звітів, 
презентацій, інформаційно-аналітичних та інформаційних довідок, доповідей, тематич-
них карт за даними космічної зйомки, тощо. 

5. КПКВК 6381120 «Утилізація твердого ракетного палива» 
Мета програми
Створення виробничої бази та виконання робіт з утилізації твердого ракетного пали-

ва, що містяться в споряджених корпусах двигунів міжконтинентальних балістичних ра-
кетах РС-22, а також утилізація порожніх корпусів двигунів.

Аналіз використання видатків
На виконання  програми у 2016 році передбачалися видатки  за рахунок загально-

го фонду державного бюджету в сумі 252 171,0 тис. грн., фактично профінансовано 
251 571,0 тис. грн., що становить 99,8 %.

Досягнуті результати 
Для забезпечення виконання в повному обсязі міжнародних зобов’язань України за 

«Угодою між Україною і США щодо надання допомоги Україні на ліквідацію стратегіч-
ної ядерної зброї, а також нерозповсюдження зброї масового знищення» реалізують-
ся заходи програми з утилізації твердого ракетного палива міжконтинентальних баліс-
тичних ракет  РС-22. 

За 2016 рік на державному підприємстві «Науково-виробниче об’єднання «Павло-
градський хімічний завод» вилучено та утилізовано 197,2 тонни твердого ракетного па-
лива, залишилось на зберіганні - 2 510,8 тонни. 

7. КПКВК 6381130 «Обслуговування кредитів, залучених для реалізації проектів  
«Циклон-4» та Створення Національної супутникової системи зв’язку»

Мета програми 
Виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими державним підприєм-

ством «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля» для реалізації проектів «Ци-
клон-4» та державним підприємством «Укркосмос»  на «Створення Національної супут-
никової системи зв`язку».

Аналіз використання видатків
На виконання  програми у 2016 році передбачалися видатки  за рахунок загально-

го фонду державного бюджету в сумі 1 440 004,3 тис. грн., фактично профінансовано 
1 440 004,2 тис. грн., що становить 100,0 %.

Досягнуті результати
Розрахунки  по обслуговуванню та погашенню   боргових  зобов’язань за двома кре-

дитами  в частині коштів, передбачених в державному бюджеті,  проведені  своєчасно і 
в повному обсязі.

8. КПКВК 6381210 «Виконання державних цільових програм реформування та роз-
витку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових 
технологій, нарощування наявних виробничих потужностей на підприємствах космічної 
галузі для виготовлення продукції оборонного призначення»

Програма виконувалася під грифом «таємно».
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ТДВ СК «Альфа-Гарант» повідомляє, що втрачено бланки Полісів ОСЦПВВНТЗ: 
Серія АЕ №№ 5244182; 7714385; 7714394; 7714397; 7721301; 7721692; 7721693; 7955078; 7955079; 7955081; 7955082; 

7955084; 7955172; 7955245; 9527739; 9527740; 9527746; 9527749; 9527753; 9527761-9527763; 9527765; 9527774; 9527780; 
9527798; 9527816; 9527853; 9527857; 9527859; 09527861; 9527883; 7964920; 9532802; 9532805; 9532834; 9532845; 9532847; 
95328494 9532851; 9532882; 9532884; 9532885; 9532891; 9532900; 9532908-9532910; 95329124 9532915; 9532923; 9532929; 
9532930; 9532938; 9532946-9532948; 9532950; 9549767; 9549769; 9549787; 9549803; 9549816-9549818; 7972328; 7972331.

Серія АІ № 8984620; 5875589; 5875626; 5875734; 5875789-5875792.
Серія АК №№ 0065921; 0664817; 0664818; 0664840; 0663205; 0663215-0663221; 0663224; 0663230; 0663860; 0663950; 

0668702; 0668709; 0668710; 0668742; 0668793; 0668797; 0668798; 0668800; 0672556; 0672557; 0672566; 0672567; 0672573; 
0672591; 0672592; 0672692; 0672701; 0672703-0672706; 0672709; 0672712; 0672713; 0672763-0672765; 0677530; 0677534; 
0677540-0677542; 0677556-0677557; 0677560; 0677561; 0677563; 0677564; 0677567; 0677839; 0677841; 0677844; 0677845; 
0677859; 0677875; 0677927; 0684189-0684192; 0684223-0684247; 0684251-0684255; 0684260-0684264; 0684270; 0684642-
0684646; 0684654; 0684658; 0684660; 0684664-0684667; 0684670; 0687851-0687854; 0687858-0687862; 0687866; 0687875; 
0687878; 0690196; 0690197; 0690662-0690667; 0690669-0690671; 0690674-0690680; 0690750; 0690754; 0690757-0690758; 
0690760; 0690774-0690781; 0690783-0690790; 0690812; 0690821; 0690828; 0693214-0693216; 0693218-0693223; 0693531-
0693546; 0693550-0693552; 0693560; 0697883; 0697892-0697893; 1330318; 1330325; 1330326; 1330334; 1330335; 1330446; 
1330447; 1330449; 1330984; 1330990; 1330991; 1332422; 1332432-1332434; 1332436; 1332761-1332765; 1332773-1332774; 
1332776; 1332777; 1332782; 1332783; 1332786; 1332792; 1332799-1332803; 1332805; 1614344; 1614345; 1614348; 1614350; 
1614355; 1614356; 1614366; 1614370; 1614371; 1616004; 1616006; 1616008; 1616011-1616018; 1616026; 1616030-1616037; 
1616039; 1616040; 1616042-1616050; 1616424; 1616425; 1616429; 1616430; 1616782; 1616783; 1616789; 1616795; 1616797-
1616800; 1616808; 1616810; 1624156; 1624157; 1624162-1624164; 1624167-1624168; 1624174; 1624180-1624185; 1624190-
1624193; 1624200; 1624532; 1624533; 1624536-1624538; 1624836-1624838; 1885146; 1885148-1885171; 1885174; 1885177-
1885181; 1885186-1885188; 1885192; 1885736; 1885738-1885740; 1885742; 1885747; 1886751-1886755; 1886759; 1886761-
1886764; 1886766-1886767; 1886772-1886775; 1886779; 1886780; 1960142; 1960150-1960152; 1960154-1960165; 1960241-
1960243; 1960250; 1960252-1960253; 1960257-1960259; 1960418; 1960421-1960423; 1960425; 1960426; 0675203; 06752294 
0675242; 0675262; 0675295; 1884765; 1884786-1884788; 1884792-1884795; 1954184-1954188; 0681942; 0681943; 0681947; 
0681948; 0681963; 0681965; 0681966; 0681970; 0692256; 0692259; 0692260; 0692341; 0692342; 06923754 0692376; 0692382; 
0692465; 0692480; 0692483; 0692487-0692489; 1615781; 1615688; 1615650; 1615662; 1884666; 1615695; 1615686; 1615785; 
1884667, після публікації вважати їх недійсними.

Повідомлення 
про прийняття рішення про подання заяви про виключення 

фінансової установи з Державного реєстру фінансових 
установ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСО-
ВА КОМПАНІЯ «СЕРЕТ», код ЄДРПОУ 39691431,  місцезнахо-
дження якої: 02095, м. Київ, вул. Княжий Затон, будинок 2/30 
повідомляє, що 09 березня 2017 року Загальними зборами 
учасників  (протокол №4/2017) прийнято рішення подати до 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг заяву про виключення фі-
нансової установи ТОВ «ФК «СЕРЕТ» з Державного реєстру 
фінансових установ.

Садгірський районний суд м. Чернівці викликає 
Горевич Вадима Дмитровича, 1975 року народжен-
ня, який зареєстрований по вул. Смоленська, 134,  
м. Чернівці, як відповідача по справі за позовом Го-
ревич Ольги Минівни про визнання особи такою, що 
втратила право користування житловим приміщен-
ням.

Розгляд справи відкладено на 29.03.2017 року о 
09.30 годині у приміщенні Садгірського районного 
суд м. Чернівці, вул. Хотинська, 3.

Явка до суду бов’язкова. У разі вашої неявки в су-
дове засідання справу буде розглянуто у вашу від-
сутність за наявними матеріалами.

Суддя Тріска А. І.

Вишгородський районний суд Київської області 
повідомляє, що по цивільній справі № 363/1260/16-
ц 26 грудня 2016 року було винесено заочне рішення 
згідно якого шлюб між Бескараванних Русланом Ми-
колайовичем та Бескараванних (прізвище до шлю-
бу — Шумська) Юлією Олександрівною, зареєстро-
ваний 03.12.2005 року відділом реєстрації актів ци-
вільного стану Вишгородського районного управлін-
ня юстиції в Київській області, актовий запис № 62 
розірвано.

Суддя І. Ю. Котлярова

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова викли-
кає в підготовче судове засідання на 14 годину 00 хвилин 
30 березня 2017 року обвинуваченого Лук’янова Олек-
сія Олександровича, 25.03.1986 року народження, міс-
це народження м. Харків, громадянина України, із ви-
щою освітою, раніше не судимого, що зареєстрований та 
фактично мешкає за адресою: м. Харків, вулиця Кричев-
ських, 39, квартира 38, у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Відповідно до ст. ст. 297-5, 323 КПК України з моменту 
опублікування повістки про виклик, обвинувачений вва-
жається належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя О. В. Бугера

В провадженні Коростишівського районного суду Житомирської об-
ласті перебуває цивільна справа № 280\119\17 за позовом Захарчук 
Олесі Федорівни до Захарчука Павла Олександровича про позбавлен-
ня батьківських прав.

Судовий розгляд справи призначено на 05 квітня 2017 року на 13 
год. 30 хв. в Коростишівському районному суді за адресою: м. Корости-
шів, вул. Героїв Небесної Сотні, 52, суддя Василенко P. O., тел. 5-09-70.

В судове засідання викликається як відповідач Захарчук Павло Олек-
сандрович, проживає за адресою: м. Шепетівка, Хмельницька обл., вул. 
Горбатюка, 100.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. В разі неявки справа буде 
розглянута у його відсутність за наявними доказами.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачено-
го Нахлупіна Віталія Германовича, 19.04.1966 року народження, для роз-
гляду кримінального провадження, внесеного 22.08.2016 р. до ЄРДР за  
№ 42016010000000184 відносно Нахлупіна Віталія Германовича, обвинува-
ченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідо-
мляє, що підготовче судове засідання та розгляд клопотання про здійснення 
спеціального судового провадження відбудеться 31.03.2017 р. о 09.30 год. у 
приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: 03148, 
м. Київ-148, вул. Якуба Коласа, 27-А.

Суддя Ясельський A. M.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним 

повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає відповідачку Глотову 
Наталію Володимирівну по цивільній справі за позовом Ткачука Дми-
тра Миколайовича до Глотової Наталії Володимирівни, третя особа яка 
не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору — Відділ держав-
ної виконавчої служби Голосіївського районного управління юстиції у 
м. Києві, про зняття арешту з заставного майна.

Остання відома адреса місцезнаходження відповідачки Глотової На-
талії Володимирівни: м. Київ, вул. Саксаганського, 63/28, кв. 15.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою: 03127, 
м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, буд. 14-а, каб. № 15 19 червня 2017 
року о 16 год. 00 хв.

В разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу 
без участі відповідачки.

Суддя А. В. Новак

Зарічний районний суд м. Суми відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України 
викликає як відповідача Ткаченка Сергія Володимировича, 29 жовтня 
1984 року народження, останнє відоме зареєстроване місце проживан-
ня: м. Суми, вул. Харківська, 43, кв. 70, по цивільній справі за позовом 
Публічного акціонерного товариства АБ «Укргазбанк» в особі Сумської 
обласної дирекції АБ «Укргазбанк» до Ткаченка Сергія Володимирови-
ча про стягнення заборгованості, в судове засідання на 19 квітня 2017 
року на 10.00 годину за адресою: м. Суми, вул. Академічна, 13, кабінет 
№ 506, головуючий по справі суддя Кривцова Г. В.

До зазначеної дати відповідачу пропонується надати пояснення або 
заперечення на позов та докази на їх підтвердження. У разі неявки від-
повідача справа буде розглядатися у його відсутність в заочному по-
рядку.

Рівненський міський суд Рівненської області викликає Пушного Мак-
сима Сергійовича, 20 липня 1981 року народження, уродженця м. Кри-
вий Ріг, Дніпропетровської області, останнє відоме місце проживання: 
м. Рівне, вул. Романа Шухевича, 2, кв. 167, як відповідача в судове засі-
дання, яке відбудеться 19 квітня 2017 року о 14 год. 00 хв. в приміщен-
ні Рівненського міського суду Рівненської області (м. Рівне, вул. Шкіль-
на, 1) по цивільній справі № 569/1095/17 за позовом Пушної Ольги Свя-
тославівни до Пушного Максима Сергійовича, третя особа: Орган опіки 
та піклування виконавчого комітету Рівненської міської ради, про збіль-
шення розміру аліментів та позбавлення батьківських прав.

У разі неявки в судове засідання у вказаний час та неповідомлен-
ня про поважність причин неявки відповідача, справа буде вирішена на 
підставі наявних у ній доказів з постановленням заочного рішення.

Суддя О. О. Першко

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Михайлюка Ва-
лерія Васильовича, Копила Олега Георгійовича, Моісеєву Дар’ю Костян-
тинівну на розгляд справи за позовом Моісеєвої Дар’ї Костянтинівни до 
Копила Олега Георгійовича про визнання права власності на кварти-
ру та зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Територіальне міжгосподарче об’єднання «Ліко-Холдінг» до Моісеєвої 
Дар’ї Костянтинівни, Копила Олега Георгійовича та Михайлюка Валерія 
Васильовича про витребування майна з чужого незаконного володіння, 
визнання недійсним договору купівлі-продажу, скасування запису у ре-
єстрі права власності на нерухоме майно та визнання права власності 
на квартиру на 31 березня 2017 р. о 14 год. 15 хв. за адресою: м. Жито-
мир, майдан Соборний, 1, каб. 327.

Суддя Р. А. Галасюк

Сєвєродонецький міський суд Луганської області повідомляє, що 14 берез-
ня 2017 року ухвалено заочне рішення по цивільній справі № 428/5424/16-ц 
за позовом Ларіна Сергія Сергійовича до Ларіної Ірини Миколаївни про розі-
рвання шлюбу.

Суддя І. О. Юзефович

Втрачені реєстраційні документи на сільськогосподарську техніку, що на-
лежить ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль», а саме:

— свідоцтва про реєстрацію: АС № 159556 від 18.08.2011р., АС № 159892 
від 20.09.2011р., АС № 260974 від 10.12.2012р., вважати недійсними.

Втрачені документи на човен «Обь-М», 1981 р.в., зав. № Н/В, зареє-
стрований під бортовим номером УПБ-8135, видані на ім’я Фенюка Ві-
ктора Михайловича, а саме: Судновий білет, технічний талон і Свідоцтво 
про придатність малого судна до плавання вважати недійсними.

У провадженні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 42016050000000797 (номер спра-
ви 1-кп/243/785/2016) за обвинуваченням Князева 
Олександра Віталійовича, у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК 
України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Хаустова Т. А. викликає обвинуваче-
ного Князева Олександра Віталійовича, який прожи-
ває за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. 
60 років СРСР, будинок № 41, квартира № 2, у підго-
товче судове засідання, яке відбудеться 30 березня 
2017 року о 15 годині 00 хвилин, у залі судового за-
сідання № 19.

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

Суддя Т. А. Хаустова

У провадженні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 22016050000000205 (номер справи 
1-кп/243/157/2017) за обвинуваченням Поліщука Ан-
дрія Валерійовича, у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Кузнецов Р. В. викликає обвинувачено-
го Поліщука Андрія Валерійовича, який зареєстрова-
ний за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. 
Зелена, будинок № 51, квартира № 184, у підготовче 
судове засідання, яке відбудеться 31 березня 2017 
року об 11 годині 00 хвилин, у залі судового засідан-
ня № 04.

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

Суддя Р. В. Кузнецов

Біловодський районний суд Луганської області викликає 
відповідача Міську раду міста Довжанськ (Свердловськ, вул. 
Енгельса, буд. 42) по справі №408/1500/17 за позовом Сухо-
рукова Юрія Васильовича в інтересах якого діє представник 
Коростельов Дмитро Олексійович до міської ради міста До-
вжанська про визначення додаткового строку для подання 
заяви про прийняття спадщини.

Розгляд справи в судовому засіданні призначено на 30 
березня 2017 року о 13 годині 00 хвилин у приміщенні су-
ду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Ком-
сомольська, 30.

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

Суддя Ю. Ю. Цимбал

Троїцький районний суд Луганської області викли-
кає як відповідачку в судове засідання Фізичну особу-під-
приємця Баталига Віталію Валеріївну в цивільній справі 
№1207/7558/12 про відновлення втраченого судового прова-
дження у справі за позовом Марченка Вадима Володимиро-
вича до ФОП Баталига Віталії Валеріївни про стягнення за-
боргованості.

Судове засідання відбудеться 30 березня 2017 року о 
14.00 годині в приміщенні Троїцького районного суду Луган-
ської області за адресою: вул. 1-го Травня, 5-а, смт Троїць-
ке Луганської області.

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

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Новоайдарський районний суд викликає Данільченка 
Сергія Олександровича, що проживає за адресою: вул. 
Луганська, буд. 8, с. Бахмутівка, Новоайдарського райо-
ну, Луганської області, як відповідача в судове засідан-
ня з цивільної справи № 419/2174/16-ц за позовом Да-
нільченко Світлани Олександрівни до Данільченка Сер-
гія Олександровича про стягнення аліментів, що відбу-
деться 30 березня 2017 року о 16.00 годині в приміщен-
ні суду за адресою: Луганська обдасть, смт Новоайдар, 
вул. Миру, 38.

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

Суддя О. М. Іванова

Комсомольський міський суд Полтавської облас-
ті викликає Ушакову Марину Владиславівну (остан-
нє відоме місце проживання: м. Горішні Плавні, Пол-
тавська область, проспект Героїв Дніпра, будинок 74, 
квартира 37), як відповідачку в судове засідання у 
цивільній справі за позовом Публічного акціонерно-
го товариства комерційного банку «ПриватБанк» до 
Ушакової Марини Владиславівни про стягнення за-
боргованості. Судове засідання відбудеться 03 квітня 
2017 року о 13 год. 20 хв. у приміщенні суду за адре-
сою: Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Гір-
ників, 17. У разі неявки, справу буде розглянуто за 
вашої відсутності.

Суддя О. В. Солоха

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримі-
нальну справу за обвинуваченням Колотай В.В., 17.05.1969 р.н. (м. Донецьк, вул. Кірова, 449), Степанен-
ко Р. В., 03.11.1986 р.н. (Запорізька обл., Пологівський район, с. Шевченка, вул. Іжикова, 35), Харитонова Є. 
В., 09.02.1986 р.н. (м. Курахове, вул. Мечникова, 19А/83), за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 28 КК Украї-
ни, які викликаються на 28.03.2017 року на 10.00 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті.

Суддя А. В. Соляник

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, вул. 
Маяковського, 21) 30.03.2017 року, о 09.00 годині розглядає кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Цвєлого Павла Володимировича за ст. 258-3 ч. 1 КК 
України. Явка обвинуваченого в судове засідання є обов’язковою.

Суддя Демидова В. К.

Дзержинський міський суд Донецької області викликає Кулешу Наталію 
В’ячеславівну по кримінальному провадженню № 296/7656/16-к як обвинувачену 
у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України у судове засідання, яке 
відбудеться 30.03.2017 р. о 09.00 год. Явка обвинуваченої обов’язкова.

Суддя Качаленко Є. В.

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми зна-
ходиться цивільна справа № 591/917/17а, провадження 
2/591/1188/17 за позовом Департаменту соціального захис-
ту населення Сумської міської ради до Богданової Юлії Пе-
трівни про стягнення щомісячної адресної допомоги вну-
трішньо переміщеним особам.

Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до ч. 9 ст. 
74 ЦПК України, викликає до суду Богданову Юлію Петрівну, 
1 квітня 1981 року народження, останнє відоме місце прожи-
вання: м. Суми, вул. Заливна, буд. 28/1, кв. 3, як відповідачку 
по справі на 3 квітня 2017 року о 13.00 год.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Зарічного ра-
йонного суду м. Суми за адресою: м. Суми, вул. Академіч-
на, 13, зал 2 (каб. № 302), 3-й поверх, головуючий суддя  
Шелєхова Г. В.

В разі неявки відповідачки в судове засідання, справа бу-
де розглянута в її відсутність.

Суворовський районний суд міста Одеси викликає як від-
повідача Логвіненка Івана Валерійовича, останнє відоме міс-
це проживання: м. Одеса, вул. Марсельська, 5, кв. 11, у судо-
ве засідання, яке відбудеться 6 квітня 2017 року о 12.00 го-
дині в приміщенні Суворовського районного суду міста Оде-
си за адресою: м. Одеса, вулиця Чорноморського козацтва, 
68, зала судових засідань №15, у якому буде слухатися ци-
вільна справа за позовом Логвиненка Костянтина Олексан-
дровича до Логвіненко Тетяни Борисівни, Логвіненка Оле-
га Валерійовича, Логвіненка Івана Валерійовича, Логвіненка 
Олександра Івановича про визнання права власності та знят-
тя з реєстраційного обліку.

До зазначеного часу відповідачу пропонується подати 
до суду заперечення проти позову з посиланням на докази, 
якими вони обґрунтовуються. У разі неявки відповідача в су-
дове засідання без поважних на те причин справа буде роз-
глянута за його відсутності.

Суддя О. М. Малиновський

Верхньорогачицький районний суд Херсонської облас-
ті викликає в судове засідання Пунейко Вікторію Вікторів-
ну, як відповідачку по цивільній справі № 651/64/17 за по-
зовом Пунейко Станіслава Володимировича до Пунейко Ві-
кторії Вікторівни про розірвання шлюбу на 06.04.2017 року 
о 10.00 годині.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Верхньорога-
чицького районного суду Херсонської області за адресою: ву-
лиця Леніна, 60, смт Верхній Рогачик Верхньорогачицького 
району Херсонської області, суддя Загрунний В. Г.

Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням оголо-
шення про виклик, відповідачка вважається повідомленою 
про час та місце розгляду справи, тому у випадку відсутнос-
ті відомостей про причину неявки Пунейко Вікторії Вікторів-
ни, повідомленої належним чином або причину неявки буде 
визнано судом неповажною — суд вирішить справу на під-
ставі наявних у ній даних чи доказів (у заочному порядку).

Козелецький районний суд Чернігів-
ської області викликає як відповідачку 
Шкурко Надію Миколаївну, місцем про-
живання якої є: с. Сивухи, вул. Фран-
ка, буд. 1, Козелецького району Черні-
гівської області в судове засідання на 04 
квітня 2017 року на 12.30 год. (вул. Свято-
Преображенська, 7, смт Козелець, Черні-
гівська область, 17000) у справі за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» до Шкурко На-
дії Миколаївни про стягнення заборгова-
ності.

Суддя Бузунко О. А.
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Великомихайлівський районний суд Одеської об-
ласті викликає Михалевич Василя Бадрійовича як 
відповідача по цивільній справі за позовною зая-
вою ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» про стягнення заборго-
ваності в судове засідання, яке відбудеться 20 квіт-
ня 2017 року о 10.00 годині за адресою: Одеська об-
ласть, смт Велика Михайлівка, вул. Пушкіна, 2-б. У 
разі неявки в судове засідання відповідача без по-
важних причин або неповідомлення суду про причи-
ни неявки, справа буде розглянута за його відсутнос-
ті за наявними у справі доказами.

Суддя О.Л. Ткачук

31.03.2017 року о 10 год. 00 хв., в Козятинському 
міськрайсуді (вул. Грушевського, 64, м. Козятин, Він-
ницька область) відбудеться розгляд справи за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Булавчука О.П. про 
стягнення заборгованості. Суд викликає як відпові-
дача Булавчука Олександра Петровича (останнє ві-
доме місце проживання: смт Глухівці, Козятинський 
р-н, Вінницька обл.).

З опублікуванням оголошення про виклик відпові-
дач вважається повідомленим про час і місце розгля-
ду справи і у випадку його неявки справа може бути 
розглянута у його відсутності.

Головуючий суддя Воронюк В.А.

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької об-
ласті (вул. Героїв Небесної Сотні, 30, м. Шепетівка, 
Хмельницької обл.) викликає на 09 годину 18 квітня 2017 
року як відповідача Осипюка Олександра Володимиро-
вича по справі № 688/181/17/2/688/245/17 за позовом 
Публічного акціонерного товариства комерційний банк 
«ПриватБанк» до Осипюка Олександра Володимирови-
ча про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром. Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відпо-
відача справа буде розглядатись за його відсутності на 
підставі зібраних по справі доказів. При публікації оголо-
шення про виклик до суду, відповідач вважається пові-
домленим про час і місце розгляду справи.

Голова суду Н.В. Мазур

Красилівський районний суд Хмельницької облас-
ті повідомляє: 05.04.2017 року о 09 годині відбудеть-
ся розгляд справи № 677/1396/16-ц за позовом ПАТ 
КБ «ПриватБанк» до Борійчука Леоніда Васильовича 
про стягнення заборгованості.

Явка відповідача обов’язкова. У разі неявки справу 
буде розглянуто у відсутності відповідача.

Також прошу забезпечити явку в судове засідання 
представника позивача на вказану вище дату, в ра-
зі неможливості представника з’явитись до суду на-
дати письмове клопотання про розгляд справи у йо-
го відсутності.

Суддя Л.М. Боголюбова

Новоселицький районний суд Чернівецької обл.
викликає Гліба Андрія Олексійовича, останнє відоме 
місце проживання: с. Тарасівці, вул. Центральна, 2 
Новоселицького району Чернівецької області, як від-
повідача в судове засідання у цивільній справі за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Гліба Андрія Олексі-
йовича про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначений о 15 годині 00 хви-
лин 20 квітня 2017 року в Новоселицькому районно-
му суді Чернівецької області.

У разі неявки відповідача в судове засідання спра-
ва буде розглянута без його участі.

Суддя С.С. Павлінчук

Нижник Тетяна Вікторівна, останнє відоме місце-
знаходження якої: вул. Саксаганського, буд. 8, м. Го-
родок Хмельницької області, викликається до Го-
родоцького районного суду Хмельницької області 
(Хмельницька область, м. Городок, вул. Шевченка, 
48) як відповідачка на 13 год. 45 хв. 5 квітня 2017 ро-
ку по цивільній справі за позовом Публічного акціо-
нерного товариства комерційний банк «Приватбанк» 
до Нижник Тетяни Вікторівни про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором.

У разі неявки відповідачки в судове засідання 
справа буде розглянута на підставі тих доказів, які є 
у матеріалах справи.

Суддя Сакенов Ю.К.

Суддя Голопристанського районного суду Херсон
ської області Данилевський М.А. повідомляє про слу-
хання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Холодняка Костянтина Васильовича про 
стягнення заборгованості, яке призначено до су-
дового розгляду на 06.04.2017 року о 10.00 год. за 
адресою: м. Гола Пристань, вул. Горького, №19, та 
викликає до суду відповідача Холодняка Костянтина 
Васильовича, 08.06.1994 р.н., останнє відоме місцез-
находження: Херсонська область, м. Гола Пристань, 
вул. Лермонтова, 20а.

Краснолиманським міським судом Донецької облас-
ті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядаєть-
ся цивільна справа за позовом Публічного акціонерного 
товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до Ромен-
ського Романа Володимировича про стягнення заборго-
ваності.

Відповідач Роменський Роман Володимирович викли-
кається до каб. № 16 суду на 29 березня 2017 року о 08 
годині 15 хвилин, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У разі неявки відповідача, спра-
ва буде розглянута у його відсутність за наявними до-
казами.

Суддя Шаньшина M.B.

Попільнянський районний суд Житомирської об-
ласті викликає в судове засідання як відповідачку 
Гюрджян Регіну Аміковну, 01.07.1992 року наро-
дження, останнє відоме місце проживання: смт По-
пільня, вул. Щорса, 14 Попільнянського району Жи-
томирської області, по справі за позовом Публічного 
акціонерного товариства КБ «Приват Банк» до Гюр-
джян Регіни Аміковни про стягнення заборгованості, 
яке відбудеться о 10 годині 00 хвилин 07.04.2017 ро-
ку в залі суду: смт Попільня, вул. Б.Хмельницького, 
24 Попільнянського району Житомирської області.

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

Суддя Сікан В.М.

Попільнянський районний суд Житомирської облас-
ті викликає в судове засідання як відповідача Порхуна 
Сергія Олександровича, 18.10.1986 року народження, 
останнє відоме місце проживання: с. Саверці, вул. Шев-
ченка, 68 Попільнянського району Житомирської облас-
ті, по справі за позовом Публічного акціонерного товари-
ства КБ «Приват Банк» до Порхуна Сергія Олександрови-
ча про стягнення заборгованості, яке відбудеться о 10 го-
дині 15 хвилин 07.04.2017 року в залі суду: смт Попільня, 
вул. Б. Хмельницького, 24 Попільнянського району Жи-
томирської області.

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

Суддя Сікан В.М.

Попільнянський районний суд Житомирської області 
викликає в судове засідання як відповідача Мошинсько-
го Володимира Васильовича, 19.10.1985 року народжен-
ня, останнє відоме місце проживання: с. Романівка, вул. 
Мічуріна, 9 Попільнянського району Житомирської об-
ласті, по справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства КБ «Приват Банк» до Мошинського Володими-
ра Васильовича про стягнення заборгованості, яке відбу-
деться о 10 годині 10 хвилин 07.04.2017 року в залі суду: 
смт Попільня, вул. Б.Хмельницького, 24 Попільнянсько-
го району Житомирської області.

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

Суддя Сікан В.М.

У Подільському районному суді м. Києва 
03.04.2017 р. о 12 год. 00 хв. під головуванням суд
ді Декаленко B.C. буде розглядатись цивільна спра-
ва за позовом Рябого Андрія Михайловича до По-
тоцької Інни Миколаївни про відібрання дитини, тре-
ті особи: Служба у справах дітей та сім’ї Подільської 
районної в м. Києві державної адміністрації, Служба 
у справах дітей та сім’ї Святошинської районної дер-
жавної адміністрації Київської області.

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

При неявці відповідачки справа буде слухатись за 
її відсутності згідно зі ст. 169 ЦПК України.

Саратський районний суд Одеської області (68200, смт 
Сарата Одеської області, вул. Крістіана Вернера, 107, суд
дя Кожокар Т.Я.) викликає в судове засідання на 20 квітня 
2017 року о 16 годині 00 хвилин відповідачку Великородову 
Марію Павлівну, яка зареєстрована: с. Зоря, вулиця Жовтне-
ва, 186 Саратського району Одеської області, по цивільній 
справі за позовом Міхова Івана Павловича до Великородо-
вої Марії Павлівни, третя особа: Зорянська сільська рада Са-
ратського району Одеської області, про усунення перешкод 
у користуванні власністю шляхом зняття з реєстрації з міс-
ця проживання.

В разі неявки та невиконання обов’язку повідомити суд 
про причину неявки, справу буде вирішено без вашої участі 
за наявними в ній доказами.

Бериславський районний суд Херсонської області ви-
кликає як відповідача Піддубного Анатолія Олександро-
вича, 22.04.1954 року народження, по цивільній спра-
ві за позовом Кредитної спілки «Добробут» до Піддуб-
ного Анатолія Олександровича про стягнення боргу за 
кредитним договором. Слухання справи призначено на 
03.04.2017 року о 09.00 год. у приміщенні Бериславсько-
го районного суду Херсонської області за адресою: м. 
Берислав Херсонської області, вул. Центральна, 249, тел. 
(05546) 7-37-57. У разі неявки в судове засідання справа 
буде розглянута за вашої відсутності.

Суддя Волошин Р.Р.

Міловський районний суд Луганської області пові-
домляє, що 29 березня 2017 року о 09 годині 00 хви-
лин у приміщенні Міловського районного суду відбу-
деться судове засідання з розгляду цивільної справи  
№ 2-35/418/15/17-ц за позовом Коротенко Надії Іванівни 
до Коротенко Тетяни Вікторівни про позбавлення бать-
ківських прав. У разі неявки відповідачки на призначе-
ний час або неповідомлення про причини неявки, спра-
ву буде розглянуто за її відсутності за наявними по ній 
доказами.

З опублікування оголошення, відповідачка по спра-
ві вважається належним чином повідомленою про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Суддя Гуцол М.П.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Ге-
оргіце Володимира Анатолійовича, останнє відоме 
місце проживання: м. Київ, вул. М.Залки, 7/5, кв. 96, 
як відповідача по цивільній справі за позовом При-
ватного акціонерного товариства «Страхова компа-
нія АСКО-Донбас Північний» до Георгіце Володими-
ра Анатолійовича про стягнення суми виплаченого 
страхового відшкодування.

Судове засідання відбудеться 06.07.2017 р. о 
14.00 годині в приміщенні Оболонського районного 
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошен-
ка, 2-є, кaб. 23.

Суддя М.М. Маринченко

Лебединський районний суд Сумської області, що 
знаходиться за адресою: м. Лебедин, вул. Петропав-
лівська, 2, каб. № 34, запрошує в судове засідання на 
09 годину 00 хвилин 6 квітня 2017 року Хінного Ігоря 
Яновича, останнє місце проживання якого: м. Лебе-
дин, вул. Гастелло, 195, кім. 12, відповідача в справі 
№ 580/327/17-ц за позовом Стеблянко Оксани Олек-
сандрівни до Хінного Ігоря Яновича про позбавлення 
батьківських прав.

У разі неявки відповідача без поважних причин, 
справа буде розглянута в його відсутність за наявни-
ми матеріалами справи.

Суддя О.В. Чхайло

Печерський районний суд м. Києва повідомляє, що 
підготовче судове засідання із розгляду кримінального 
провадження за обвинуваченням Блейз І.Г. за ч. 1 ст. 111 
КК України, відбудеться 29 березня 2017 року о 09.20 
год. в приміщенні Печерського районного суду м. Киє-
ва, за адресою: м. Київ, пров. Хрестовий, буд. 4, каб. 311.

Явка у підготовче судове засідання обов’язкова. З со-
бою мати паспорт та ідентифікаційний код.

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

Суддя К.Е. Тарасюк

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500, 
м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу за позовом Яворницької Ірини Ігорівни до Крячкова 
Романа Володимировича, третя особа: Управління молодіж-
ної політики, про позбавлення батьківських прав.

Відповідач по справі Крячков Роман Володимирович, за-
реєстрований за адресою: м. Бахмут, вул. Чайковського, 
87/25, викликається до суду на 05.04.2017 р. о 09.30 годи-
ні за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 212, для участі у 
розгляді справи по суті.

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

Суддя О.П. Харченко

Іллінецький районний суд Вінницької області ви-
кликає Гончарук Світлану Віталіївну, 05.12.1972 ро-
ку народження, останнє відоме місце проживання: 
с. Білки, вул. Яблунева, буд. 16, Іллінецького райо-
ну, Вінницької області, в судове засідання як відпо-
відачку по цивільній справі № 131/438/17., за позо-
вом Гончарука К.І.

Судове засідання призначено на 08 год. 00 хв. 12 
квітня 2017 року в залі засідань Іллінецького район-
ного суду Вінницької області за адресою: м. Іллінці, 
Вінницької області, вул. Європейська, 28, 22700. В 
разі неявки в судове засідання справу буде розгля-
нуто за її відсутності.

Голова суду М.В. Шелюховський

Васильківський міськрайонний суд Київської області ви-
кликає Пономарьова Володимира Олексійовича у судове 
засідання як відповідача у справі за позовом ПАТ «Приват-
банк» про стягнення кредитної заборгованості, яке призна-
чено на 12 квітня 2017 року на 12 год. 30 хв. і відбудеться за 
адресою: м. Васильків, Київська область, вул. Шевченка, 8, 
суддя Корнієнко С.В.

Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки у судове засідання без по-

важних причин, судове засідання буде проведено у вашу від-
сутність, а відповідно до ч. 9 статті 74 ЦПК України з опублі-
куванням оголошення про виклик відповідач вважається по-
відомленим про час і місце розгляду справи.

Суддя Корнієнко С.В.

Сколівський районний суд Львівської області ви-
кликає Шимко Івана Ігоровича в судове засідання як 
відповідача у цивільні справі за позовом Публічного 
акціонерного товариства комерційний банк «Приват 
Банк» до Шимко Івана Ігоровича про стягнення за-
боргованості.

Судове засідання відбудеться о 16 год. 00 хв. 
09.06.2017 р. у приміщенні суду за адресою: м. Ско-
ле, вул. Д. Галицького,8, Львівської області.

У випадку неявки відповідача Шимко Івана Ігоро-
вича справу буде розглянуто у його відсутності на 
підставі наявних у справі доказів.

Суддя Ясінський Ю.Є.

Семенівський районний суд Чернігівської області 
викликає у судове засідання, яке відбудеться 05 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, Зинякова Миколу Володимировича: 
(останнє відоме місце реєстрації: Чернігівська обл., 
м. Семенівка, вул. Богдана Хмельницького, буд. 178) 
як відповідача по цивільній справі № 744/166/17 за 
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Зинякова Мико-
ли Володимировича про стягнення заборгованості.

Суддя Смага С.В.

Сколівський районний суд Львівської області ви-
кликає Козлова Андрія Миколайовича в судове за-
сідання як відповідача у цивільній справі за позовом 
Публічного акціонерного товариства комерційний 
банк «Приват Банк» до Козлова Андрія Миколайови-
ча про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться об 11 год. 00 хв. 
27.04.2017 р. у приміщенні суду за адресою: м. Ско-
ле, вул. Д. Галицького, 8, Львівської області.

У випадку неявки відповідача Козлова Андрія Ми-
колайовича справу буде розглянуто у його відсутнос-
ті на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Ясінський Ю.Є.

Телефони відділу реклами: (44) 2535509, факс 2300671. Email: adv@ukcc.com.ua

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідачів у судові засідання з розгляду ци-
вільних справ за позовами Публічного акціонерного то-
вариства комерційного банку «Приватбанк» м. Дніпро,  
які відбудуться у приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби Народів, 19:

14 квітня 2017 року
о 08-20 год. Загоруйка Ігоря Володимировича (Лу-

ганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Хіміків, 46/109) 
(справа №428/12052/16-ц);

20 квітня 2017 року
о 16-00 год. Левченко Елліну Миколаївну (Луганська 

область, м. Сєвєродонецьк,  вул. Курчатова, 17/148) 
(справа № 428/8596/16-ц); 

о 16-10 год. Рибакова Івана Сергійовича (Луганська 
область, м. Сєвєродонецьк,  вул. Гагаріна, 6а/65) (спра-
ва №428/9136/16-ц);

о 16-20 год. Тірського Віктора Вікторовича (Луганська 
область, м. Сєвєродонецьк,  вул. Єгорова, 12/2) (справа 
№428/8595/16-ц);

24 квітня 2017 року
о 16-00 год. Сердюченка Володимира Володимирови-

ча (Луганська область, м. Сєвєродонецьк,  пр. Гвардій-
ський, 8/99) (справа №428/9989/16-ц).

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

Суддя  І.О. Юзефович

Вінницький міський суд Вінницької області (вул. 
Грушевського, 17) повідомляє, що 16.05.2017 р. об 
11.30 год. в м. Вінниця, вул. Грушевського 17, каб. 
№ 7, відбудеться розгляд справи за позовом Капус-
тян Марини Валеріївни до Миронюк Юрія Івановича, 
Олексової Катерини Олексіївни про визнання недій-
сним договору купівлі-продажу.

В судове засідання викликати Олексову Катерину 
Олексіївну, останнє відоме місце проживання: вул. 
Троїцька 54, м. Одеса, місце реєстрації: вул. Станіс-
лавського 32, кв. 19, м. Вінниця.

Явка відповідача Олексової Катерини Олексіївни є 
обов’язковою.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, 
Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивіль-
ну справу за позовом: № 219/1220/17 Вареня Світлани Володи-
мирівни до Головацької Лілії Володимирівни про визнання осо-
би такою, що втратила право користування житловим приміщен-
ням.

Відповідачка по справі Головацька Лілія Володимирівна, яка 
мешкає за адресою: Донецька область, Селидівський р-н, м. 
Українськ, вул. Горького буд. 18/3. Відповідачка викликається у 
судове засідання, яке відбудеться 11 квітня 2017 року об 11 год. 
00 хв.

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 у її відсутність.

Суддя Любчик О.В.

Білгород-Дністровський міськрайонний суд 
Одеської області викликає як відповідачку Волоши-
ну Ніну Миколаївну у судове засідання, яке відбу-
деться 03.04.2017 року о 14.00 годині у приміщен-
ні Білгород-Дністровського міськрайонного суду за 
адресою: м. Білгород-Дністровський, вул. Військової 
Слави (Енгельса), 27 (зал судовик засідань 37) по ци-
вільній справі № 495/9446/16-ц за позовом Яковле-
ва В.М. до Волошиної Н.М. про визнання права влас-
ності.

У разі вашої неявки у судове засідання, справа мо-
же бути розглянута за вашу відсутність.

Суддя О.Д. Гайда-Герасименко

Ірпінський міський суд Київської області викликає 
Можарського Богдана Леонідовича, Савченка Віталія 
Володимировича у справі за позовом Бурцева Мико-
ли Олександровича до Можарського Богдана Леоні-
довича, Савченка Віталія Володимировича про стяг-
нення коштів, в судове засідання, яке відбудеться 11 
квітня 2017 року о 09.30 годині в приміщенні Ірпін-
ського міського суду, за адресою: м. Ірпінь, вул. Мі-
неральна, 7. У разі неявки справу буде розглянуто у 
відсутність відповідачів.

У зв’язку з розміщенням оголошення в газеті учас-
ники процесу вважаються належним чином повідо-
мленими про час та місце розгляду справи.

Суддя Саранюк Л.П.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що 18.04.2017 року о 15 год. 30 хв. буде розглядатись 
цивільна справа за позовом ОСББ «Фундуклєєвський» 
до Ломадзе-Старицької Олени Гарієвни, Старицького 
Сергія Геннадійовича про стягнення заборгованості по 
внесках.

Старицький Сергій Геннадійович, останнє відоме міс-
це проживання: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького 58-
а, кв. 118 викликається в судове засідання як відповідач. 
У випадку неявки в судове засідання, позов буде розгля-
нуто у його відсутність на підставі матеріалів справи.

Адреса суду: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31, каб. 
305.

Суддя Н.Г. Притула

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє 
Гуторова Андрія Володимировича про те, що 06 квіт-
ня 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 04053, м. 
Київ, Вознесенський узвіз, 10-Б, каб. 57, відбудеть-
ся судове засідання в цивільній справі за позовом 
Beтоха Сергія Олексійовича до Гуторова Андрія Во-
лодимировича, як відповідача, про стягнення боргу 
за договором позики.

При цьому повідомляємо, що у разі вашої неяв-
ки в судове засідання без поважних причин або 
неповідом лення про причини своєї неявки, суд вирі-
шує справу на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Усатова І.А.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 26 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2  -3 +3  +8 Черкаська +2  -3 +3  +8
Житомирська +2  -3 +1  +6 Кіровоградська +2  -3 +3  +8
Чернігівська +2  -3 +3  +8 Полтавська +2  -3 +3  +8
Сумська +2  -3 +3  +8 Дніпропетровська +2  -3 +3  +8
Закарпатська +2  -3 +8  +13 Одеська +1  +6 +3  +8
Рівненська +2  -3 +2  +7 Миколаївська +1  +6 +3  +8
Львівська +2  -3 +1  +6 Херсонська 0  +5 +3  +8
Івано-Франківська +2  -3 +2  +7 Запорізька 0  +5 +4  +9
Волинська +2  -3 +1  +6 Харківська +2  -3 +3  +8
Хмельницька +2  -3 +3  +8 Донецька +2  -3 +3  +8
Чернівецька +2  -3 +1  +6 Луганська +2  -3 +3  +8
Тернопільська +2  -3 +2  +7 Крим 0  +5 +4  +9
Вінницька +2  -3 +3  +8 Київ -1  +1 +4  +6
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На тернопільській сцені 
розіграють сімейні сцени
ПРЕМ’ЄРА. У своє  професійне свято актори тутешнього 
драмтеатру прийдуть до глядача з постановкою «Язичники»

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

Останніми роками терно-
пільські глядачі вже до-

бре знають, що до свого про-
фесійного свята творчий ко-
лектив драмтеатру ім. Та-
раса Шевченка запропонує 
нову виставу. Торік режи-
сер-постановник народний 
артист України Олег Мосій-
чук піднімав їм настрій відо-
мою комедією Олексія Ко-
ломійця «Фараони». Ниніш-
нього ж березня вирішив 
звернутися до твору дра-
матичного. Щоправда, кон-
кретний жанр він замаску-
вав під звичне визначення 
«сімейні сцени». А де роди-
на, відаємо, то там завжди 
цілий моток нерозв’язаних 
проблем-труднощів, а по-
части й важкі психологічно, 
незрозумілі серцю стосун-
ки-взаємини, що можуть 
навіть принести багато ли-
ха, біди. 

Отож у свято Олег Мо-
сійчук запропонує глядаче-
ві не розслаблятися, не бути 
пасивним, а уважно стежи-
ти за сімейними перипетія-
ми, відчути сповна біль ці-
єї родини й водночас кож-
ному замислитися над ат-
мосферою, що панує в його 
власному гніздечку. Адже, 
на глибоке переконання па-
на Олега, театр покликаний 
хвилювати. І цього разу за-
непокоєння, переживання 
викликатимуть дійові осо-
би п’єси Ганни Яблонської 
«Язичники».

Як відомо, автор саме 
за цей твір мала отримати 
премію, за якою й прилеті-
ла 24 січня 2011 року до ро-
сійської столиці. Але ста-

лося непоправне — внаслі-
док терористичного вибуху 
двадцятирічна Ганна заги-
нула в залі московського ае-
ропорту. Коли «Язичники» 
прочитав Олег Мосійчук, то, 
як cтверджує, його відразу 
щось «щипнуло». Зовніш-
ня форма цієї п’єси вида-
лася йому «простенькою», 
де, проте, майстерно, яскра-
во, по-філософськи на при-
кладі однієї родини показа-
но величезний зріз нашо-
го суспільства. «Твір такий, 
як саме наше життя, мене 
це надзвичайно захопило», 
— зазначає пан Олег. Одна-
че на два роки відклав ро-
боту над сценічним втілен-
ням «Язичників». Опісля ж 
узявся працювати над цим 
матеріалом, «щось забирав, 
щось міняв місцями, бо тре-
ба було перенести п’єсу на 

театральний майданчик». 
Знаємо, що автор вклала в 
уста своїх персонажів чи-
мало лайливих, непристой-
них слів. Чи зберіг цю не-
нормативну лексику в своїй 
новій постановці тернопіль-
ський режисер? Він не спо-
відує вульгарних виразів, 
висловлювань, уникає їх, бо 
вважає, що має бути щось 
чистіше й святіше. «Гадаю, 
забудував так стосунки між 
персонажами, що всі ці сло-
ва прочитуватимуться по-
за фразами», — ділиться 
думками Олег Мосійчук. За 
хвилинку зауважує: п’єсу 
назвали скандальною не ли-
ше тому, що вона рясніє ма-
тюками, а ще й тому, що ми 
не стаємо кращими.

Режисер-постановник 
певен, що в новій сценіч-
ній роботі шевченківців ко-

жен з глядачів, незалежно 
від віку, фаху, соціально-
го стану, відшукає для се-
бе якісь відповіді чи поста-
вить знаки запитання, які 
треба буде розшифровува-
ти, чому ми такі, чому світ 
такий. 

До вистави «Язичники» 
режисер-постановник за-
лучив усі покоління акто-
рів театру. Передусім тут 
гратимуть аж три народ-
ні артисти України: Люся 
Давидко втілить образ На-
талі Степанівни, а Ярос-
лава Мосійчук — Мари-
ни,  В’ячеслав Хім’як зі-
грає роль сусіда Боцмана. 
Своє бачення молодої герої-
ні Христини покаже актор-
ка Юлія Хміль. А над роллю 
її батька Олега працював 
заслужений артист Украї-
ни Микола Бажанов.      

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

ТВОРЧІСТЬ. У селі з поетич-
ною назвою Квітки, що в Кор-
сунь-Шевченківському районі на 
Черкащині, триває весняна по-
сівна. Зрання й до темна механі-
затори — в полі, прагнуть зроби-
ти все, аби й цьогорічний урожай 
був вагомим. Однак після роботи 
хлібороби не завжди поспішають 
по домівках. Двічі на тиждень у 
будинку культури Квіток — ре-
петиція місцевого самодіяльно-
го театру. Багато сільських тру-
дівників уже давно знайшли се-
бе ще й у акторському мисте-
цтві. У їхньому репертуарі — зо 
два десятки переважно класич-
них творів. І досі в селі розпові-
дають, як уперше в їхньому бу-
динку культури поставили відо-
му п’єсу «Фараони». Тоді це бу-
ло справжнє диво — самодіяльні 
актори так майстерно виконува-

ли свої ролі, що й столичний те-
атр міг би позаздрити. Подивити-
ся виставу приїжджали з сусідніх 
сіл та районів.

Сьогодні аматорський колек-
тив працює над п’єсою Степана 
Васильченка «Куди вітер віє» 
—  про події квітня 1918-го. На 
сцені  — й трактористи, і вчи-
телі, і фельдшери, й продавці. 
Вони сповна віддаються сво-
єму захопленню, ще й ще раз 
повторюють репліки, добива-
ючись найбільшої виразності, 
шукаючи правильні логічні на-
голоси, підбираючи необхідний 
реквізит. Костюми теж не купу-
ють, ексклюзивний постачаль-
ник — бабусині горища, сіль-
ські умільці. 

— На репетиції не запізнюємо-
ся, які б зайняті не були, — роз-
повідає медсестра місцевої ам-
булаторії Алла Кисіль. — Нас 
об’єднали любов до сцени, ак-
торські здібності, прагнення вне-

сти в наше буденне життя щось 
особливе, святкове.

Історія ж театру почалася ще 
далекого 1977-го. Але тоді  піс-
ля кількох успішних вистав по-
дальша творча діяльність згас-
ла. «Друге дихання» у театраль-
ного колективу відкрилося у 2005 
році, коли директором будинку 
культури призначили Станіслава 
Шпунтенка. Він і вирішив відно-
вити театр, узявся сам керувати 
колективом. Його енергія запа-
лила багатьох любителів народ-
ного мистецтва. Нині в театраль-
ному колективі 30 самодіяльних 
акторів із досвідом, а ще працює 
молодий театр, у якому шліфує 
свою майстерність десяток юних 
аматорів.

Ретельно працюють над нови-
ми виставами, доводячи до до-
сконалості кожну дію. Та й ре-
пертуар легким не назвеш. Кла-
сиків Миколу Гоголя, Михайла 
Старицького та Григорія Квітку-

Основ’яненка намагаються про-
читати по-новому, адже у їхніх 
п’єсах є чимало такого, що й ни-
ні звучить актуально, викликаю-
чи схвалення в глядачів. Станіс-
лав Шпунтенко, який тут і дирек-
тор будинку культури, і керівник 
театру, й актор, ставиться до те-
атральної справи дуже відпові-
дально, чого й від інших добива-
ється. 

— Щоб вистава сподобала-
ся, запала глядачам у душу, тре-
ба весь матеріал пропустити че-
рез своє серце, злитися з її геро-
ями, — гаряче переконує він ко-
лег-аматорів. 

Але, схоже, переконувати 
самодіяльних акторів і не по-
трібно. Всі вони просто закоха-
ні в театр, вважають його успіх 
справою честі. Тому й працю-
ють на репетиціях, як мовиться, 
до сьомого поту, аби довести, 
що не дарма театр носить зван-
ня народного.

Натхнення з Квіткового джерела

Стрічка про нашу 
гідність знову 
перемогла 

Оксана ГОЛОВКО, 
«Урядовий кур’єр»

ДОКУМЕНТАЛІСТИКА. Фільм «Переломний момент: Ві-
йна за демократію в Україні», співрежисери якого —  володар 
трьох «Оскарів» Марк Джонатан Харріс та режисер «Поводиря» 
Олесь Санін, визнано найкращим документальним фільмом на 
міжнародному кінофесті SLO Film Fest у Сан Луїс Обіспо. Про це 
повідомляє прес-служба Держкіно.

«SLO Film Fest — фестиваль незалежного кіно, який тради-
ційно  проходить у березні у м. Сан Луїс Обіспо, штат Каліфор-
нія. Це вже друга перемога фільму, який до цього було визнано 
найкращим документальним фільмом кінофестивалю EtCultura 
у Флориді», —  йдеться в  повідомленні.

За словами сценариста фільму Пола Волянського, присутньо-
го на церемонії нагородження, на покази «Переломного момен-
ту» були розкуплені усі квитки. «Коли на церемонії нагороджен-
ня я висловив подяку українському народові за те, що в часи 
«альтернативних фактів» і фейкових новин вони досі вірять у те, 
що правда — понад усе, аудиторія у 800 осіб вибухнула трид-
цятисекундними оваціями. Було неймовірно відчувати, наскіль-
ки фестиваль і люди в Сан Луїс Обіспо підтримали «Перелом-
ний момент» і нерівну боротьбу України за демократію», — ска-
зав він.

«Переломний момент» — це погляд на війну та революцію в 
Україні очима простих учасників цих подій. Серед головних геро-
їв —  дитячий театральний режисер Андрій «Богема» Шараскін, 
лікар Всеволод Стеблюк, рабин Натан Хазін та інші учасники ре-
волюції на Майдані та війни на сході України, що облишили своє 
звичне життя заради створення більш демократичної, справед-
ливої і незалежної держави. Фільм показує інтенсивну бороть-
бу, яка на цей момент забрала життя понад 10 тисяч українців, а 
мільйони позбавила власних домівок.

Стрічка охоплює період 2013-2016 років, який обернувся для 
України часом величезних випробувань і викликів. У ній зібра-
ні кіносвідчення політичних, кримінальних, військових злочинів 
та терактів на території України. За час роботи над фільмом бу-
ло записано 86 інтерв’ю з учасниками подій на Майдані та схо-
ді України і зафільмовано майже 600 годин робочого кіномате-
ріалу.

Українська прем’єра фільму на провідних телеканалах країни 
відбулася у лютому 2017-го, до річниці пам’яті Небесної Сотні.

Чергове з’ясування родинних стосунків  (зліва направо): Марина (народна артистка 
України Ярослава Мосійчук), Христина (актриса Юлія Хміль)  та Олег (заслужений артист 
України Микола Бажанов)
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