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USD 2715.3547   EUR 2956.7497      RUB 4.7618     /    AU 341469.43      AG 4871.35      PT 261760.19     PD 221572.94

за 100 доларів США за 100 євро за 10  рублів за 10 тройських унцій
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Постанова Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Державної
цільової соціальної програми
розвитку фізичної культури і спорту
на період до 2020 року»

ЦИФРА ДНЯ

Декан факультету
агротехнологій 
та природокористування
Сумського національного
аграрного університету
Ігор КОВАЛЕНКО:
«Брикети з екзотичної
трави зігріють 
не гірше за газ чи дрова»
Подорожчання природного газу спонукало багатьох

господарників відмовитися від традиційного пали-
ва й шукати йому альтернативну заміну. Зокрема де-
далі частіше переходять на відходи деревини і дрова,
що позначається на скороченні лісових насаджень, від-
новлення яких доволі тривале. Тож цілком очевидно,
що потрібно шукати іншу дешеву енергетично цінну
сировину. Яку саме і наскільки перспективний такий
пошук? 

У Сумському національному аграрному університеті
мають відповіді на ці запитання і надбали відповідний
досвід. Про це кореспондентові «УК» розповідає декан
факультету агротехнологій та природокористування
доктор біологічних наук Ігор КОВАЛЕНКО. 

Ігоре Миколайовичу,  окресліть,  будь ласка,  основні
напрями роботи очолюваного вами факультету. 
— Готуємо фахівців за спеціальностями агроно-
мія, захист і карантин рослин, садово-паркове
господарство, екологія та лісове господарство.
Водночас ведемо наукову й дослідницьку роботу,
в основі якої — конкретні потреби виробництва. 

УК

ЦИТАТА ДНЯ

ХРИСТЯ ФРІЛАНД: «Поділяю
справжнє захоплення 

та віру в силу українського
громадянського

суспільства. Наразі воно є,
вірогідно, найсильнішим

елементом України та
відображає те, до чого

прагне уся держава». 
Міністр закордонних справ Канади про співпрацю
канадського уряду з українським громадянським
сектором
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НОРМОТВОРЧІСТЬ

Усунути політиків  
від втручання в роботу
Конституційного Суду
України складно, 
але можливо

Минулого разу пощастило.
А наступного?..

НАГАЛЬНА ПРОБЛЕМА. У зоні бойових дій на Донеччині
поступово збільшується ризик виникнення техногенних
катастроф
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100 млн грн
щотижня залучають українці 

на впровадження енергоефективних
заходів

Зближення починається зі спростування міфів
КРУГЛИЙ СТІЛ. Віце-прем’єр-міністр з питань євро-

пейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-
Цинцадзе заявила, що вступ України в Організацію
північноатлантичного договору (НАТО) є довгостроковою
стратегічною метою, а не безпосередньою метою сього-
дення. Про це вона сказала під час міжнародного кругло-
го столу «Подолання міфів про НАТО». За словами
віце-прем’єра, існує міф, який активно просувають не
лише в Україні, а й в інших країнах. Він стосується того,
що в НАТО Україну нібито не чекають, її туди не візь-
муть, не варто й намагатися.  Російська пропаганда взяла
за мету повторювати це щодня: у вас збройний конфлікт,
ви ніколи не будете готові, а ваше членство не сприятиме
безпеці в регіоні.  Голова Представництва НАТО в Украї-
ні Александер Вінніков заявив, що Росія тривалий час

використовувала міф про те, що офіційний Кремль може
ветувати право України приєднатися до блоку НАТО.

«Цей міф активно використовують не лише в росій-
ських ЗМІ, а й  у вашій країні. Це суперечить базовому
міжнародному праву, де чітко вказано, що кожна країна
має право обирати, вступати чи не вступати до міжна-
родних організацій», — наголосив Александер Вінніков.
Він нагадав: офіційний Кремль  ще з часів холодної війни
використовує багато міфів щодо НАТО. Зокрема, куль-
тивував на пострадянському просторі думку, що НАТО
— це агресивний блок, який несе лише війну. Та насправ-
ді саме Росія агресивно вторглася у Молдову, Грузію, а
тепер і в Україну. Голова Представництва зазначив:
альянс підтримує будь-які ініціативи щодо проведення
кампанії з роз’яснення, що таке НАТО та яка його мета.
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документи
виконання польотів на 
міжнародних повітряних 
лініях;

17 неоподатковуваних мі-
німумів доходів на місяць

класу кваліфікації льотно-
го фахівця;

17 неоподатковуваних мі-
німумів доходів на місяць

польотів на нових типах 
повітряних суден

17 неоподатковуваних мі-
німумів доходів на місяць

3) виконання лідируван-
ня екіпажів іноземних екс-
плуатантів

180 доларів США

4) затвердження норма-
тивних документів експлу-
атантів з:
підготовки льотного скла-
ду;

22 неоподатковуваних мі-
німуми доходів на місяць

аеронавігаційної інфор-
мації;

44 неоподатковуваних мі-
німуми доходів на місяць

інших дій 22 неоподатковуваних мі-
німуми доходів на місяць

_________
Примітки:  1. Іноземні фізичні та юридичні особи сплачують державні збори, розмір ставок яких передбачений тільки 

в частинах офіційно встановленого законодавством неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на мі-
сяць, у вільно конвертованій валюті, виходячи із встановленого законодавством неоподатковуваного мініму-
му доходів на місяць, еквівалентного 600 доларам США, або в іншій валюті та розмірах, якщо це передбаче-
но міжнародними договорами України. 
 2. Державний збір в іноземній валюті справляються відповідно до законодавства. 
3. Розміри державних зборів, наведених в підпункті 6 пункту 15 розділу «Експлуатація авіаційної техніки», 
визначені за офіційні дії для аеродромів класів А і Б з однією злітно-посадковою смугою. 
Для аеродромів з двома злітно-посадковими смугами під час визначення розмірів державного збору засто-
совується коефіцієнт 1,6, для аеродромів з кількістю злітно-посадкових смуг більше двох — 2. 
Для аеродромів класів В, Г, Д, Е, ЗАНГ і некласифікованих, в тому числі злітно-посадкових майданчиків, за-
стосовуються коефіцієнти відповідно 0,9; 0,8; 0,7; 0,6; 0,5; 0,45. 
Для вертодромів та вертольотних майданчиків застосовуються державні збори, передбачені для аеродромів 
класу В з коефіцієнтом 0,6.

Додаток 2  
до Положення

РоЗМІР  
державних зборів за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, та за кожну тонну вантажу,  

що відправляється чи прибуває до аеропорту України

Державні збори

Розміри державного збору та плати  
(в доларах США)

під час подання 
заяви

за видачу  
документа

додаткові показники коригування 
розмірів державного збору

1. Державні збори за кожного пасажира, 
який відлітає з аеропорту України:
у разі здійснення повітряних перевезень 
у межах України  
(з одного пасажира)

0,5 долара США

у разі здійснення міжнародних повітря-
них перевезень з України (з одного па-
сажира)

2 долари США

2. Державні збори за кожну тонну вантажу, 
що відправляється чи прибуває до аеро-
порту України:
у разі здійснення повітряних перевезень 
у межах України (за 1 тонну)

2,5 долара США

у разі здійснення міжнародних повітря-
них перевезень з/до України (за 1 тонну)

10 доларів США

Додаток 3  
до Положення

ЗвІт  
провайдера, який надає послуги з аеронавігаційного обслуговування, з організації повітряного руху, зв’язку, навігації, 

спостереження (радіотехнічного забезпечення), метеорологічного обслуговування 
та надання аеронавігаційної інформації, про плату, одержану за надані аеронавігаційні послуги

Період* Сума одержаних коштів за надані  
аеронавігаційні послуги, гривень

Керівник
МП** (підпис) (ініціали і прізвище)

____________
* Зазначається період (місяць та рік), у якому одержано кошти за надані аеронавігаційні послуги.
** Печатка проставляється за її наявності.

Додаток 4  
до Положення 

ЗвІт  
про пасажирів, які відлітають з аеропорту України, та про вантаж, що відправляється чи прибуває до аеропорту України

Назва аеропорту ____________________________________________________________________________________
Вид повітряних перевезень* __________________________________________________________________________
Період, за який подається звіт,** ______________________________________________________________________

Назва  
авіаперевізника

У разі здійснення повітряних перевезень у 
межах України

У разі здійснення міжнародних повітряних  
перевезень з України

кількість пасажирів, 
які відлетіли з аеро-

порту

кількість тонн ванта-
жу, що відправлений 

чи прибув до  
аеропорту

кількість пасажирів, 
які відлетіли  
з аеропорту

кількість тонн  
вантажу, що відправ-

лений чи прибув  
до аеропорту

Керівник
МП*** (підпис) (ініціали і прізвище)

______________
* Зазначається вид повітряних перевезень: регулярні або нерегулярні перевезення. Звіт надається окремо щодо регу-

лярних та окремо щодо нерегулярних перевезень.
** Зазначається період (місяць та рік), у якому виконувалися перевезення.
*** Печатка проставляється за її наявності.

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

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

Зарічненський районний суд Рівненської облас-
ті викликає як відповідачку Полховську Віру Михай-
лівну (15.07.1944 року народження, паспорт серії СР 
190365) по цивільній справі № 561/166/17 за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» до Полховської Віри Ми-
хайлівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 20 квітня 2017 року 
об 11.00 год. в приміщенні Зарічненського районно-
го суду Рівненської області за адресою: Рівненська 
область, смт Зарічне, вул. Грушевського, 10.

Після опублікування даного оголошення відпові-
дачка Полховська Віра Михайлівна вважається на-
лежним чином повідомлена про час та місце судово-
го розгляду справи. У випадку неможливості прибут-
тя, відповідачка повинна повідомити суд про причи-
ну неявки, інакше справа буде розглянута у її відсут-
ність на підставі наявних доказів.

Суддя Дідик А. В.

Шевченківський районний суд міста Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, викли-
кає на 30.05.2017 року о 10 год. 30 хв. як відпові-
дачів Шатіліна Андрія Едуардовича, Білеуш Олексан-
дра Вадимовича, Федан Костянтина Івановича, Бой-
ко Максима Федоровича, Шатіліну Світлану Василів-
ну за позовом ТОВ «Сівер Україна» до Шатіліна Ан-
дрія Едуардовича, Білеуш Олександра Вадимовича, 
Федан Костянтина Івановича, Бойко Максима Фе-
доровича, Шатіліної Світлани Василівни, треті осо-
би: Благодійний фонд «Християнський», Прогресив-
на соціалістична партія України, про визнання недій-
сним договору купівлі-продажу.

Відповідачі викликаються у судове засідання, у ра-
зі їх неявки  справа розглядатиметься у їх відсутність.

Суддя Рибак М. А.

Збаразький районний суд Тернопільської області по ци-
вільній справі за позовом Процишин (Чипіжук) Тетяни Ана-
толіївни, Чипіжук Любові Андріївни до Хомишака Степана 
Михайловича про встановлення порядку користування при-
садибною територією (земельною ділянкою), викликає в су-
дове засідання як відповідача Хомишака Степана Михайло-
вича, останнє відоме місце проживання якого: м. Збараж, 
вул. Чорновола, 78/1.

Судове засідання призначене на 04 квітня 2017 року о 
10 год. 00 хвилин і відбудеться в приміщенні Збаразького 
районного суду Тернопільської області за адресою: 47302,  
м. Збараж, вул. Грушевського, 13, Тернопільської області, 
суддя Щербата Г. Р.

Відповідачу Хомишаку Степану Михайловичу пропонуєть-
ся надати всі наявні у нього докази на заперечення позову.

У разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута 
за відсутністю Хомишака Степана Михайловича.

Про причини неявки Хомишак Степан Михайлович пови-
нен повідомити суд

Збаразький районний суд Тернопільської області.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу за позовною заявою ПАТ КБ «Приват 
Банк» до Танцюри Оксани Володимирівни про стяг-
нення заборгованості. Відповідачка по справі: Тан-
цюра Оксана Володимирівна, 15.10.1974 року наро-
дження, яка мешкає за адресою: 84583, Донецька 
область, Бахмутський район, с. Калинівка, вул. Жов-
тнева, буд, 100, викликається на 31 березня 2017 ро-
ку о 09.00 годині до суду (м. Бахмут, Донецька об-
ласть, вул. Миру, 5, кім. 302), для участі в розгляді 
справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідачки, вона повинна повідомити суд про причи-
ну неявки, інакше справа буде розглянута в її відсут-
ність.

Суддя Фролова Н. М.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 10 березня 2017 р. № 181 
Київ

Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських 

засобів для лікування окремих захворювань
Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України Постановляє:
Затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартос-

ті лікарських засобів для лікування окремих захворювань, що додаються.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 10 березня 2017 р. № 181
ПоРяДоК та УМовИ  

надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  
на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшко-
дування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (далі — субвенція).

2. Головним розпорядником субвенції є МОЗ.
Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети згідно із законодавством.
3. Субвенція спрямовується на відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страж-

дають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму, за переліком міжнародних непатентова-
них назв лікарських засобів, зазначених у додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 863 (Офі-
ційний вісник України, 2016 р., № 95, ст. 3103).

4. Розподіл субвенції, яка передбачена в обласних бюджетах, здійснюється між місцевими бюджетами адміністративно-те-
риторіальних одиниць відповідної області на підставі статистичних даних про кількість осіб, що страждають на серцево-судин-
ні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму.

5. Використання субвенції здійснюється в обсягах, передбачених у законі про Державний бюджет України на відповідний рік.
6. Казначейство:
перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Ка-

бінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 p., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), 
Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Мінфіну від 23 серпня 2012 р. № 938, та 
Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Мінфіну від 24 грудня 
2012 р. № 1407;

інформує щомісяця до 15 числа Мінфін про перераховані обсяги субвенції та касові видатки у розрізі адміністративно-те-
риторіальних одиниць.

7. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а 
також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних 
з використанням субвенції, здійснюються в установленому законодавством порядку.

8. Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами подають щомісяця до 10 числа МОЗ звіт про використання субвенції.
9. МОЗ інформує щомісяця до 20 числа Мінфін про використання субвенції.
10. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим та 

ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 22 березня 2017 р. № 176 
Київ

Питання використання спеціальних звукових та світлових сигнальних 
пристроїв на транспортних засобах

Відповідно до статті 4 Закону України «Про дорожній рух» Кабінет Міністрів України Постановляє: 
1. Установити, що:
спеціальні звукові та світлові сигнальні пристрої синього кольору можуть установлюватися за наявності дозволу, видано-

го уповноваженим органом Міністерства внутрішніх справ з дотриманням установлених Міністерством внутрішніх справ ви-
мог, виключно на транспортних засобах, які використовуються для пересування осіб, стосовно яких здійснюється державна 
охорона, на транспортних засобах, які використовуються Міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією, підрозділа-
ми безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах, Національною гвардією, податковою міліці-
єю, Службою безпеки, Головним управлінням та підрозділами урядового фельд’єгерського зв’язку Державної служби спеці-
ального зв’язку та захисту інформації, воєнізованими формуваннями, установами виконання покарань та слідчими ізолятора-
ми Державної кримінально-виконавчої служби, Національним антикорупційним бюро, Державним бюро розслідувань, Управ-
лінням державної охорони, Державною прикордонною службою, підрозділами Державної спеціальної служби транспорту, упо-
вноваженими на проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на об’єктах національної транспортної системи 
України, Державною службою з безпеки на транспорті, бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги, Оперативно-ряту-
вальною службою цивільного захисту, службою інкасації та перевезення цінностей Національного банку та банків України, під-
розділом відомчої охорони Національного банку для виконання оперативних завдань;

спеціальні світлові сигнальні пристрої із світловими сигналами червоного кольору можуть установлюватися як додаткове 
обладнання виключно на транспортних засобах патрульної поліції Національної поліції та відповідних підрозділів Національної 
поліції, на які покладено обов’язки із забезпечення безпеки дорожнього руху;

спеціальні світлові сигнальні пристрої із світловими сигналами червоного, зеленого кольорів можуть установлюватися як 
додаткове обладнання виключно на транспортних засобах відповідних підрозділів Національної поліції та Управління держав-
ної охорони, що здійснюють супроводження осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона, та на транспортних засобах, 
які використовуються для пересування таких осіб;

транспортні засоби, які використовуються для пересування осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона, і на які мо-
жуть бути встановлені спеціальні звукові та світлові сигнальні пристрої, визначає Управління державної охорони.

2. Ця постанова набирає чинності одночасно з втратою чинності Указом Президента України від 30 березня 2005 р. № 567 
«Про заходи щодо впорядкування використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв та номерних знаків на 
службових транспортних засобах».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 22 березня 2017 р. № 163 
Київ

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов 
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України Постановляє:
Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 р. № 65 «Про затвердження Правил етичної поведінки дер-

жавних службовців» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 15, ст. 592);
пункт 8 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 

від 22 липня 2016 р. № 465 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 60, ст. 2058).
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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ПОВІСТКА

Підозрюваний(на) 
Фаріна Неля Юріївна 15.02.1967 м. Сімферополь, вул. Павленко, 2 АР Крим 42016000000002769
Куртлушаєв Ісмаіл Джаферович 05.01.1951 м. Сімферополь, вул. Павленко, 2 Автономна Республіка Крим 42016000000002736
Гриценко Юрій Федорович 03.06.1960 Ленінський район, с. Щолкіно, буд. 57-а, кв. 28 АР Крим 42016000000002416
Капустіна Людмила Павлівна 23.01.1952 вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, АР Крим 42016000000002628
Крючков Ігор Ігорович 31.01.1974 м. Сімферополь, вул. Павленко, 2  Автономна Республіка Крим 42016000000002403
Самойлова Олена Василівна 10.06.1965 м. Сімферополь,  вул. Павленко, 2 АР Крим 42016000000003292
Притуленко Олена Володимирівна 05.03.1962 м. Сімферополь,  вул. Павленко, 2 Автономна Республіка Крим, 42016000000003284
Кузнецова Лариса Миколаївна 30.09.1971 м. Джанкой, вул. Люксембург, 11 АР Крим 42016000000004001
Мязгов Леонід Олексійович 11.01.1950 вул. Чкалова, 6, смт. Красногвардійське  АР Крим 42016000000002778
Петюшева Нана Миколаївна 18.03.1958 Автономна Республіка Крим м. Сімферополь, вул. Павленко, 2 42016000000002766
Горбань Валентина Василівна 18.06.1959 м. Саки,  вул. Набережна, 5, кв. 74 Автономна Республіка Крим 42016000000002704
Адаменко Олена Григорівна 06.08.1968 м. Сімферополь, вул. Павленка, 2   Автономна Республіка Крим 42016000000002716
Зіньков Віктор Іванович 09.04.1970 вул. Павленка, 2, м.Сімферополь, АР Крим 42016000000002630
Чистякова Тетяна Іванівна 23.09.1965 вул. Павленка, 2, м.Сімферополь, АР Крим 42016000000002773
Філатова Євгенія Володимирівна 15.11.1955 вул. Павленка, 2, м.Сімферополь, АР Крим 42016000000002768
Лагутіна Наталя Михайлівна 18.02.1974 вул. О. Невського/Річна, 29/11, м. Сімферополь, АР Крим 42016000000002826

відповідно до вимог ст.290 КПК України викликається на 03 квітня 2017 року з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 до прокурора 
відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях  управління з питань представництва інтересів громадя-
нина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної 
прокуратури України Кокошко О.В. у кабінет №712 за адресою: бульвар Лесі Українки 26-а, м. Київ (тел. 044-596-70-13) про 
завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування. 

Стаття 138. 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 інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможли-

вості 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.

Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо 

якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвер-
дження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних при-
чин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 
розміру мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів мінімаль-
ної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

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

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
{Частину четверту статті 139 виключено на підставі Закону № 767-VII від 23.02.2014}
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без 

поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнарод-
ний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Прокурор відділу процесуального керівництва 
у кримінальних провадженнях управління
з питань представництва інтересів громадянина 
або держави в суді, протидії злочинності та
корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим 
Генеральної прокуратури України                                                                                                                              О. Кокошко

1. Лисичанський міський суд Луганської області пові-
домляє, що 21 березня 2017 року було винесено заочне 
рішення по справі № 415/872/17, н.п. 2/415/657/17 за по-
зовом Щастинської обласної загальноосвітньої санатор-
ної школи-інтернату 1-2 ступенів в інтересах малолітньої 
Дорофєєвої Марії Ігорівни до Дорофєєвої Інни Володи-
мирівни про позбавлення батьківських прав та стягнен-
ня аліментів, третя особа: Служба у справах дітей Лиси-
чанської міської ради. Позовні вимоги задоволено в по-
вному обсязі.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що йо-
го ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою 
протягом десяти днів з дня розміщення в газеті оголо-
шення про розгляд справи.

2. Лисичанський міський суд Луганської області пові-
домляє, що 21 березня 2017 року було винесено заочне 
рішення по справі № 415/943/17, н.п. 2/415/675/17 за по-
зовом Виконавчого комітету Лисичанської міської ради, 
як органу опіки та піклування, в інтересах малолітніх ді-
тей Васильєвої Оксани Сергіївни, Васильєва Микити Сер-
гійовича до Васильєвої Елли Володимирівни, Васильє-
ва Сергія Олександровича про позбавлення батьківських 
прав. Позовні вимоги задоволено в повному обсязі.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що йо-
го ухвалив, за письмовою заявою відповідачів, поданою 
протягом десяти днів з дня розміщення в газеті оголо-
шення про розгляд справи.

Суддя Л. Б. Чернобривко

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового 

провадження
В провадженні Лисичанського міського суду Лу-

ганської області перебуває кримінальне проваджен-
ня № 415/7339/15-к, стосовно Галімуліна Володими-
ра Юрійовича, 5 липня 1973 року народження, обви-
нуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1  
ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України, яке здійснюється за 
відсутності обвинуваченого в порядку спеціального 
судового провадження.

Обвинувачений Галімулін Володимир Юрійович, 
зареєстрований за адресою: Луганська область, міс-
то Привілля, вул. Чапаєва, буд. 6.

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

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лисичан-
ський міський суд Луганської області викликає Галі-
муліна Володимира Юрійовича в судовий розгляд, 
який відбудеться 3 квітня 2017 року о 13.00 годині 
в залі судових засідань Лисичанського міського суду 
Луганської області за адресою: Луганська область, 
м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження буде розглядатися ко-
легією суддів у складі головуючої судді Старікової  
М. М., суддів Березіна А. Г., Фастовця В. М.

Інформація щодо здійснення спеціального 
судового провадження та повістка про виклик 

обвинуваченого
Колегією суддів Сватівського районного суду Лу-

ганської області 21 червня 2016 року постановлено 
ухвалу про здійснення спеціального судового про-
вадження відносно Пілавова Маноліса Васильови-
ча, 24.03.1964 року народження, обвинуваченого у 
вчиненні злочину, передбаченого ст. 109 ч. 1, ст. 110  
ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України.

На підставі ст.ст. 297-5, 314, 323 КПК України, Сва-
тівський районний суд Луганської області викли-
кає обвинуваченого Пілавова Маноліса Васильови-
ча, який проживає за адресою: Луганська область, 
м. Луганськ, вул. Ліньова, б. 67а, кв. 24, у судове за-
сідання, яке буде проводитися в порядку спеціаль-
ного судового провадження та відбудеться 3 квітня 
2017 року о 10.00 годині в залі судових засідань Сва-
тівського районного суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

В разі неявки обвинуваченого Пілавова Манолі-
са Васильовича в судове засідання, судовий розгляд 
буде проводитися без участі обвинуваченого.

Справа розглядатиметься колегією суддів у скла-
ді головуючого судді Половинки В. О., суддів Попова 
О. М., Юрченко С. О.

Інформація щодо здійснення спеціального 
судового провадження та повістка про виклик 

обвинуваченого
Колегією суддів Сватівського районного суду Луган-

ської області 21 червня 2016 року постановлено ухвалу 
про здійснення спеціального судового провадження від-
носно Дробота Олександра Миколайовича, 21.04.1960 ро-
ку народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ст. 109 ч. 1, ст. 110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК Укра-
їни за кримінальним провадженням № 426/18/2016-к.

На підставі ст.ст. 297-5, 314, 323 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає обвину-
ваченого Дробота Олександра Миколайовича, який про-
живає за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. 
Комунальна, буд. 75, кв. 50, у судове засідання, яке бу-
де проводитися в порядку спеціального судового прова-
дження та відбудеться 3 квітня 2017 року о 09.30 годині 
в залі судових засідань Сватівського районного суду Лу-
ганської області за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

В разі неявки обвинуваченого Дробота Олександра 
Миколайовича в судове засідання, судовий розгляд бу-
де проводитися без участі обвинуваченого.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі го-
ловуючого судді Половинки В. О., суддів Осіпенко Л. М., 
Юрченко С. О.

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

ласті судді Юрченко С.О. знаходиться спеціальне кримінальне 
провадження № 426/7277/16-к стосовно Чумаченка Олексан-
дра Сергійовича, 04.10.1949 року народження, обвинувачено-
го у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, 
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Чумаченко О. С. за-
реєстрований за  адресою: м. Луганськ, вул. 30 років Перемо-
ги, буд. 1, кв. 4.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський ра-
йонний суд Луганської області викликає Чумаченка Олександра 
Сергійовича у підготовче судове засідання, яке відбудеться 03 
квітня 2017 року о 15 год. 30 хвил.  в залі Сватівського районно-
го суду Луганської області, що розташований за адресою: Луган-
ська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головую-
чого судді Юрченко С. О., суддів Попової О. М., Осіпенко Л. М.

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

ласті судді Юрченко С.О. знаходиться спеціальне кримінальне 
провадження № 426/7278/16-к стосовно Айрапетян Лариси Лео-
нідівни, 21.02.1970 року народження, обвинуваченої у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Обвинувачена Айрапетян Л. Л. зареєстрована за  адре-
сою: м. Луганськ, вул. Анрі Барбюса, буд. 18-а, кв. 10.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський ра-
йонний суд Луганської області викликає Айрапетян Ларису Лео-
нідівну у підготовче судове засідання, яке відбудеться 03 квітня 
2017 року о 15 год. 00 хвил.  в залі Сватівського районного суду 
Луганської області, що розташований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головую-
чого судді Юрченко С. О., суддів Попової О. М., Осіпенко Л. М.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований 
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34, викликає Янчук Ганну Миколаївну, проживає за адре-
сою: вул. 16-а Лінія, б. 3, кв. 130, м. Луганськ, Луганської облас-
ті, Янчук Галину Іванівну, яка проживає за адресою: Луганська 
область, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, б. 10, кв. 54, як відповідачів 
в судове засідання по цивільній справі № 426/6559/15-ц за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Банк Форум» в осо-
бі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних 
осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Форум» Ларченко Ірини Миколаїв-
ни до Янчук Ганни Миколаївни, Янчук Галини Іванівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, що відбудеться 
03 квітня 2017 року о 15.00 год.

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

Суддя В. О. Половинка

Товарна біржа Поділля-Н 
смт Нова Ушиця, вул. 40 років Перемоги, 14.  

р/р 26001060395300, МФО 315405,  
код 34175882.

2 травня 2017 р. об 11 год. в залі Со-
лобковецької сільської ради. с. Солобків-
ці Ярмолинецького району Хмельницької 
області товарна біржа «Поділля-Н» про-
водить реалізацію наступного майна:

нежитлова будівля приміщення мли-
на площею 187,4м2, Початкова вартість 
-20613,0 грн.

Хмельницька область Ярмолинецький 
район с. Солобківці вул. Грушевського 5

Власник – територіальна громада Со-
лобковецької сільської ради.

Бажаючі взяти участь в аукціоні  
повинні зареєструватися  

на ТБ «Поділля-Н»; сплатити  
реєстраційні внески в сумі 100,00 грн. - 
фізичні особи та 100,00 грн. - юридичні 

особи; сплатити гарантійні внески  
в розмірі 10% від початкової  

вартості майна.
За довідками звертатись за тел.  

+38067 544 06 71.
E-mail: tolik611@mail.ru

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

ласті судді Река А.С. знаходиться спеціальне кримінальне про-
вадження № 426/12162/16-к стосовно Когута Андрія Івановича, 
07.06.1960 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочи-
ну передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Когут 
А. І. зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, 
вул. Коцюбинського, буд. 6, кв. 76.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Когута Андрія Івано-
вича у підготовче судове засідання, яке відбудеться 03 квітня 
2017 року о 16.00 год. в залі Сватівського районного суду Луган-
ської області, що розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головую-
чої судді Реки А. С., суддів Половинки В. О., Попової О. М.

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

ласті судді Река А.С. знаходиться спеціальне кримінальне про-
вадження № 426/339/16-к стосовно Горенка Сергія Сергійови-
ча, 06.04.1982 року народження, обвинуваченого у вчиненні зло-
чину передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений 
Горенко С. С. зареєстрований за адресою: Луганська область,  
м. Краснодон, кв. Баракова, буд. 3, кв. 52.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Горенка Сергія Сергі-
йовича у підготовче судове засідання, яке відбудеться 03 квітня 
2017 року о 16.30 год. в залі Сватівського районного суду Луган-
ської області, що розташований за адресою: Луганська область, 
м. сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головую-
чої судді Реки А. С., суддів Половинки В. О., Попової О. М.

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

ласті судді Река А.С. знаходиться спеціальне кримінальне прова-
дження № 426/21/16-к стосовно Катасанова Андрія Васильови-
ча, 03.03.1970 року народження, обвинуваченого у вчиненні зло-
чину передбаченого ч.  1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений 
Катасанов А.В. зареєстрований за адресою: Луганська область, 
м. Луганськ, вул. Алчевська, буд. 32.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Катасанова Андрія 
Васильовича у підготовче судове засідання, яке відбудеться 03 
квітня 2017 року о 15.00 год. в залі Сватівського районного суду 
Луганської області, що розташований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головую-
чої судді Реки А. С., суддів Половинки В. О., Попової О. М.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області судді Река А.С. 

знаходиться спеціальне кримінальне провадження № 426/22/16-к стосовно Кор-
нета Ігоря Олександровича, 29.04.1973 року народження, обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Об-
винувачений Корнета І.О. зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Лу-
ганськ, вул. П. Ткаченка, буд. 31.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський районний суд Лу-
ганської області викликає Корнета Ігоря Олександровича у судове засідання, яке 
відбудеться 03 квітня 2017 року о 15.30 год. в залі Сватівського районного суду 
Луганської області, що розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючої судді Реки А. С., 
суддів Половинки В. О., Попової О. М.

Повістка про виклик обвинуваченого в підготовче судове засідання,  
по якому здійснювалося спеціальне досудове розслідування

Обвинувачений Махмадієв Шобибег Савріддінович, 22.10.1972 року наро-
дження, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судо-
ве засідання в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеться 
03 квітня 2017 р. о 15 годині 03 хвилини в приміщенні Біловодського район-
ного суду Луганської області за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Луганська, 30, для участі в судовому засіданні як обвинуваченого.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 
КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст. ст. 139, 323 КПК 
України.

Суддя В. А. Карягіна

Повістка про виклик обвинуваченого в підготовче судове засідання,  
по якому здійснювалося спеціальне досудове розслідування

Обвинувачений Паляничка Олександр Вікторович, 18.01.1967 року наро-
дження, зареєстрований за адресою: Луганська область, Міловський район,  
с. Зоринівка, вул. Южна, 7 відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України викли-
кається в судове засідання в порядку спеціального судового провадження, яке 
відбудеться 03 квітня 2017 р. о 15 годині 00 хвилин в приміщенні Біловодсько-
го районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, смт Біло-
водськ, вул. Луганська, 30, для участі в судовому засіданні як обвинуваченого.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 
КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст. ст. 139, 323 КПК Укра-
їни.

Суддя В. А. Карягіна

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Верховоду Сергію Миколайовичу, 27.11.1980 р.н., зареєстрованому за адресою: Лу-

ганська область, Новоайдарський район, с. Новоохтирка, вул. XI П’ятирічки, буд. 1, відповідно до вимог  
ст. ст. 133 та 135 КПК України необхідно з’явитися до слідчого відділу Управління СБ України у Вінниць-
кій області за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 27, до слідчого Мироненка А. О. (роб. тел.: (0432)  
59-94-69), для участі у проведенні слідчих (розшукових) та процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 22014020000000038.

Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє Черніченка Миколу Петровича, про те, що 04 квітня 2017 
року о 09 годині 15 хвилин Дніпровським районним судом м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, 
каб. 39 буде розглядатись цивільна справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Євро-ре-
конструкція» до Черніченка Миколи Петровича про стягнення заборгованості як відповідача, останнє відоме 
місце проживання відповідача: м. Київ, бул. Верховної Ради, буд. 14-А, кв. 75.

У випадку неявки в судове засідання, справа буде розглянута у вашу відсутність.
Суддя В. П. Катющенко
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оголошення

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

Зміни до «Правил обслуговування банківських поточних  
(крім карткових) рахунків клієнтів корпоративного бізнесу,  

відкритих в публічному акціонерному товаристві «Укрсоцбанк»,  
затверджених  30 вересня  2016 р. (надалі – «Правила»):

1. Викласти пункт 4.4. та 4.5. статті 4 Правил у наступній редакції:
«4.4. Клієнт доручає Банку здійснювати договірне списання з Ра-

хунку:
• на користь Банку плату в гривні за надані Банком Послуги в роз-

мірі, передбаченому Тарифами, а також комісії та можливі неустой-
ки (пені, штрафи);

• на користь Банку комісію в іноземних валютах у випадках, перед-
бачених чинним законодавством України та Тарифами Банку;

• на користь Банку плату в гривні за надані Банком послуги в роз-
мірі, передбаченому іншими договорами (кредитні договори, догово-
ри гарантії тощо);

• коштів, помилково зарахованих на Рахунок, для їх подальшого пе-
рерахування за належністю;

• на користь Банку (в т.ч. на рахунки обліку заборгованості Клієн-
та перед Банком) грошові кошти у будь-яких валютах в сумах, необ-
хідних для повернення (погашення) заборгованості Клієнта перед Бан-
ком, яка виникла у зв’язку з виконанням або не виконанням/неналеж-
ним виконанням умов відповідних договорів, укладених між Сторона-
ми;

• на відповідні рахунки Банку та/або відповідного бюджету сум гро-
шових коштів в розмірах достатніх для повного виконання поданих 
Клієнтом як на паперових носіях так і в електронному вигляді заяв(и) 
про продаж іноземної валюти та/або заяв(и) про купівлю іноземної ва-
люти за іноземну валюту та/або заяв(и) про купівлю іноземної валюти, 
в т.ч. утримання комісій, податків та обов’язкових платежів, передба-
чених чинним законодавством України, та інших сум в розмірах та ва-
лютах вказаних Клієнтом у таких заявах.

З метою реалізації Банком права договірного списання, передбаче-
ного цими Правилами та Договором, Клієнт доручає Банку, а Банк має 
право списувати кошти з будь-якого рахунку Клієнта в наступному по-
рядку:

• за наявності на будь-якому рахунку Клієнта грошових коштів у ва-
люті заборгованості - в сумі та валюті фактичної заборгованості, 

• у випадку відсутності на рахунку Клієнта грошових коштів у валю-
ті заборгованості - в сумі коштів у іншій валюті, еквівалентній сумі за-
боргованості Клієнта і витрат Банку (комісій, податків, обов’язкових 
платежів тощо), які пов’язані з продажем валюти.

Для цього Клієнт доручає Банку перерахувати з рахунків Клієнта, 
відкритих в Банку, на рахунок, призначений для купівлі-продажу/обмі-
ну валюти, грошові кошти у розмірі, необхідному для купівлі/продажу, 
обміну іноземної валюти, та здійснювати від імені та за рахунок Клієн-
та купівлю/продаж/обмін (конвертацію) іноземної валюти на міжбан-
ківському валютному ринку України (надалі – МВРУ) та/або її обмін на 
Міжнародному валютному ринку (надалі – МВР) за курсом Банку за ці-
єю операцією на дату купівлі/продажу/обміну іноземної валюти, із за-
рахуванням коштів на рахунок Клієнта за відповідною валютою. Клієнт 
також доручає Банку здійснювати перерахування суми обов’язкових 
платежів, якщо це вимагається, на відповідні рахунки для сплати цих 
платежів у розмірі, визначеному діючим законодавством України. 

«4.5. У випадку зміни переліку та/або вартості Послуг, яка визна-
чена в Тарифах, Банк зобов’язаний повідомити про це Клієнта шля-
хом розміщення повідомлення про зміну Тарифів із зазначенням да-
ти їх впровадження на інформаційних стендах, що розташовані у при-
міщеннях Банку, на сайті www.ukrsotsbank.com, шляхом надсилання 
повідомлення за допомогою Електронної системи платежів (за умови 
підключення Клієнта до такої системи) не пізніше, ніж за 10 (десять) 
календарних днів до дати їх впровадження. 

4.5.1. Якщо Клієнт протягом 10 (десяти) календарних днів не звер-
нувся за судовим вирішенням розбіжностей між Банком та Клієнтом 
стосовно зміни Тарифів, вважається, що пропозиція Банку відносно 
змін Тарифів прийнята Клієнтом відповідно до частини 3 статті 205 
Цивільного кодексу України. Сторони погодили, що незгода Клієнта з 
пропозицією Банку на зміну умов Договору є розбіжністю, яка на під-
ставі частини 2 статті 649 Цивільного кодексу України підлягає вирі-
шенню у судовому порядку.

4.5.2. Банк надає Клієнту Послуги за Тарифами, що діють до дати 
впровадження нових Тарифів, а з дати впровадження нових Тарифів 
надає Клієнту Послуги у відповідності до нових Тарифів. 

Інші підпункти пункту 4.5. статті 4 Правил залишити без змін.
2. Доповнити пункт 4.5. статті 4 Правил підпунктом 4.5.4. наступ-

ного змісту:
«4.5.4. Клієнт доручає Банку здійснювати продаж/обмін (конверта-

цію) іноземної валюти, за курсом Банку, без отримання відповідної за-
явки на продаж/обмін (конвертацію) іноземної валюти від Клієнта для 

повернення (погашення)  заборгованості Клієнта перед Банком, яка 
виникла у зв’язку з виконанням або невиконанням/неналежним вико-
нанням умов відповідних договорів, укладених між Сторонами. 

3. Викласти пункт 8.1., 8.2. та 8.3. статті 8 Правил у наступній ре-
дакції:

«8.1. Процентна ставка на фактичний залишок коштів на Рахунку 
Клієнта становить 0%, якщо інший розмір процентної ставки, порядок 
її нарахування та сплати не встановлено додатковою угодою до Дого-
вору.  

8.1.1. У випадку встановлення додатковою угодою до Договору ін-
шого розміру процентної ставки, ніж передбачено пунктом 8.1. цих 
Правил, Банк щоденно нараховує проценти на фактичні залишки ко-
штів на Рахунку Клієнта на кінець дня у розмірі, визначеному в додат-
ковій угоді до Договору, виходячи з фактичної кількості днів у Про-
центному періоді та році (365 / 366). При нарахуванні процентів день 
остаточного перерахування коштів  на інший рахунок/ остаточної ви-
плати готівкою не  враховується. 

8.1.2. Банк сплачує (зараховує) на Рахунок Клієнта проценти, нара-
ховані відповідно до укладеної додаткової угоди до Договору, за від-
повідний Процентний період в передостанній Робочий день кожного 
місяця,  а також в день, що передує дню закриття Рахунку. 

8.1.3. Нарахування та сплата процентів на залишки коштів на Рахун-
ку Клієнта відповідно до укладеної додаткової угоди до Договору здій-
снюється у валюті відповідного Рахунку. 

«8.2. Банк має право змінити встановлений пунктом 8.1. цих Правил 
розмір ставки, за якою нараховуються проценти на залишки коштів на 
Рахунку Клієнта. 

8.2.1. У разі зміни розміру процентної ставки, Банк зобов’язаний по-
відомити про це Клієнта не пізніше, ніж за 10 (десять) календарних 
днів до дати впровадження нового розміру процентної ставки із зазна-
ченням дати такого впровадження шляхом  розміщення оголошення 
на інформаційних стендах, що розташовані у приміщеннях Банку, на 
сайті www.ukrsotsbank.com, а також шляхом надсилання повідомлен-
ня за допомогою Електронної системи платежів (за умови підключен-
ня Клієнта до такої системи). 

«8.3. Якщо Клієнт протягом 10 (десяти) календарних днів не звер-
нувся за судовим вирішенням розбіжностей між Банком та Клієнтом 
стосовно зміни Тарифів, вважається, що пропозиція Банку відносно 
змін Тарифів прийнята Клієнтом відповідно до частини 3 статті 205 
Цивільного кодексу України. Сторони погодили, що незгода Клієнта з 
пропозицією Банку на зміну умов Договору є розбіжністю, яка на під-
ставі частини 2 статті 649 Цивільного кодексу України підлягає вирі-
шенню у судовому порядку. 

4. Пункти 8.4. та 8.5. статті 8 Правил виключити.
5. Викласти пункти 14.2. та 14.3. статті 14 Правил у наступній ре-

дакції:
«14.2. Всі спори та розбіжності щодо укладення, виконання (нена-

лежне виконання, невиконання), припинення (розірвання), внесення 
змін, визнання Договору неукладеним, недійсним повністю або част-
ково, стягнення неустойки, відшкодування завданих порушенням До-
говору збитків, відновлення становища, яке існувало до порушення 
Договору, а також будь-які інші спори, що стосуються Договору та ста-
новлять предмет спору, є такими, що підлягають розгляду у Постійно-
діючому третейському суді при Всеукраїнській громадській організації 
«Союз інвесторів України» (ідентифікаційний код 36885366) (надалі за 
текстом – Третейський суд) згідно з регламентом зазначеного Третей-
ського суду, який є невід’ємною частиною цієї третейської угоди, і з 
яким Сторони ознайомились. Найменування Сторін та їх місцезнахо-
дження у цій третейській угоді відповідають найменуванню сторін та їх 
місцезнаходженню за Договором. Місце і дата укладення цієї третей-
ської угоди відповідають місцю і даті укладення Договору. 

Справа розглядається одним третейським суддею, який признача-
ється Головою Третейського суду. Підписанням Договору Сторони на-
дають свою згоду на такий порядок призначення третейського суду 
для кожного спору, що може виникнути між ними у зв’язку з Догово-
ром. Сторони домовилися, що розгляд їх спору у Третейському суді 
буде проходити виключно на підставі наданих Сторонами письмових 
матеріалів, без проведення усного слухання і виклику Сторін. Місцем 
проведення розгляду справи є місцезнаходження Третейського суду, 
вказане в Положенні про Третейський суд, з яким можна ознайоми-
тись на web-сторінці за адресою: http://pdts.org.ua. 

У випадку настання обставин, що процесуально унеможливлюють 
розгляд спору у порядку, визначеному цим пунктом, як то зміна пра-
вового статусу Сторін, зміна законодавства тощо, розгляд спору здій-
снюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

«14.3. Клієнт надає свою безумовну письмову згоду на заміну Бан-
ку, що є або стане боржником в зобов’язаннях за договорами, на під-
ставі яких надаються послуги, вказані в цих Правилах, будь-якою ін-
шою особою за вибором Банку.   

6. Доповнити статтю 14 пунктами 14.4. та 14.5. наступного змісту:

«14.4.Клієнт надає згоду Банку на розголошення банківської таєм-
ниці з метою звернення до суду щодо захисту своїх інтересів та/або 
у випадку відступлення Банком права вимоги за Договором, а у ра-
зі невиконання та/або неналежного виконання Клієнтом зобов’язань, 
передбачених Договором, на розголошення банківської таємниці з 
будь-якою іншою метою, яка визначається на власний розсуд Банку. 
Крім  того,  Клієнт надає  згоду на  розголошення банківської  таєм-
ниці банкам-кореспондентам (в тому числі іноземним банкам–корес-
пондентам), якщо таке розголошення пов’язане із протидією легаліза-
ції (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, та/або  тре-
тім особам за рішенням Банку, зокрема, але не виключно, аудиторам 
та іншим консультантам Банку, особам, що є пов’язаними (за озна-
ками, що визначені положеннями законодавства України, що регулю-
ють банківську діяльність) з Банком, їхнім аудиторам/консультантам, 
уповноваженим державних органів України та інших країн, включаючи 
контролюючі органи. Будь-яка із зазначених у цьому пункті згода Клі-
єнта є безумовною, безвідкличною і не обмежена строком дії. 

«14.5. Уклавши Договір, Клієнт-юридична особа підтверджує, що 
зробить всі необхідні дії для забезпечення дотримання прав осіб, до 
персональних даних яких Банк може отримати доступ в процесі взає-
модії Сторін за укладеним з Банком Договором, у тому числі: 

а) повідомить при укладанні Договору вказаних осіб про обробку їх-
ніх персональних даних, що включає в себе вчинення будь-яких дій та/
або сукупності дій, що пов’язані з  обробкою  персональних даних та-
ких осіб, відповідно до мети обробки персональних даних, якою є зо-
крема виконання Банком своїх зобов’язань/умов за Договором в час-
тині надання банківських послуг, та/або з метою пропонування будь-
яких нових банківських послуг та/або встановлення ділових відносин 
між суб’єктом персональних даних та Банком. 

б) зробить всі необхідні дії для забезпечення дотримання прав вка-
заних осіб, у тому числі повідомить при укладанні Договору, вказаних 
осіб про цілі і підстави обробки їхніх даних і про передбачуваних ко-
ристувачів персональних даних, зокрема про обробку їхніх персональ-
них даних Банком і отримає при укладанні Договору письмову згоду 
на обробку персональних даних таких осіб.

У разі, якщо на момент підписання Сторонами Договору Клієнт не 
отримав(-є) від осіб, до персональних даних яких Банк може діста-
ти доступ в процесі взаємодії Сторін за Договором, дозволи, зазна-
чені в цьому пункті, та/або не повідомив/не надав таким особам ін-
формацію, зазначену в підпунктах «а» та «б» цього пункту, Клієнт 
зобов’язаний отримати такі дозволи та повідомити/надати таку інфор-
мацію цим особам до моменту передачі Банку персональних даних та-
ких осіб або надання Банку доступу до їхніх персональних даних від-
повідних осіб Клієнта. 

Клієнт гарантує, що він володіє правом на передачу персональних 
даних Банку, а також особам, які перебувають в трудових відносинах 
з Банком або залучаються Банком до процесу виконання Банком своїх 
зобов’язань за Договором та/або реалізації Клієнтом своїх прав, перед-
бачених Договором, та/ або можуть бути задіяні Банком в процесі здій-
сненні банківської діяльності, та/ або пропонування Банком нових бан-
ківських послуг, та/або встановлення ділових відносин між суб’єктом 
персональних даних та Банком, і що Банк може обробляти отрима-
ні від Клієнта персональні дані осіб, до персональних даних яких Банк 
може отримати доступ в процесі взаємодії Сторін за Договором, у то-
му числі осіб, що уповноважені діяти від імені Клієнта, і що Банк має 
право передавати персональні дані, доступ до яких Банк отримає під 
час взаємодії Сторін за Договором зазначеним третім особам, в тому 
числі з метою пропонування будь-яких нових банківських послуг та/
або встановлення ділових відносин з Банком на підставі цивільно-пра-
вових договорів, предмет яких є відмінним від предмету Договору, а 
також з метою обробки даних, проведення статистичного аналізу та/
або аналізу ризиків. Клієнт відшкодує Банку або будь-якій особі, яка 
перебуває в трудових відносинах з Банком або залучається Банком до 
процесу виконання Банком своїх зобов’язань за Договором, та/або ре-
алізації Банком своїх прав, передбачених Договором, всі збитки і ви-
трати, що їх зазнав Банк чи така особа у зв’язку з невиконанням Клі-
єнтом своїх зобов’язань, передбачених цим пунктом, та/або у зв’язку з 
недійсністю підтверджень Клієнта, зазначених в цьому пункті. 

Обробка персональних  даних  осіб, визначених цим пунктом Пра-
вил, нерезидентом здійснюється у тому випадку, якщо це прямо не 
заборонено чинним законодавством України, та з урахуванням поло-
жень, визначених у цьому пункті Правил. 

7. Пункти 14.4., 14.5. та 14.6. статті 4 Правил вважати відповідно 
пунктами 14.6., 14.7. та 14.8.

8. Всі посилання в Правилах на сайт Банку «www.unicredit.com.ua» 
змінити на «www.ukrsotsbank.com».

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті викликає як відповідачку Чернявську (Лєвашо-
ву) Любов Стефанівну, 02.12.1960 р.н. (Луганська 
область, м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, буд. 
16-б, кв. 54) у судове засідання з розгляду цивіль-
ної справи за позовом Чернявського Сергія Анатолі-
йовича до Чернявської Любові Стефанівни про розі-
рвання шлюбу, яке відбудеться 03.04.2017 року о 09 
годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби 
Народів, 19. У разі неявки на вказане судове засідан-
ня, суд розглядатиме справу без вашої участі на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Чубейко Ві-
кторію Олександрівну, як відповідачку в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/3224/17 за позовом 
ПАТ КБ «Приват Банк» до Чубейко Вікторії Олексан-
дрівни про стягнення заборгованості, що відбудеть-
ся 3 квітня 2017 року об 11.30 год.

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

Суддя А. С. Река

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Агібайло-
ву Наталію Миколаївну як відповідачку в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/3226/17 за позовом 
ПАТ КБ «Приват Банк» до Агібайлової Наталії Мико-
лаївни про стягнення заборгованості, що відбудеться 
3 квітня 2017 року об 11.00 год.

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

Суддя А. С. Река

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Копійко Ми-
колу Олександровича, як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/3244/17 за позо-
вом ПАТ КБ «Приват Банк» до Копійко Миколи Олек-
сандровича про стягнення заборгованості, що відбу-
деться 3 квітня 2017 року о 10.00 год.

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

Суддя А. С. Река

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Олексюк 
Людмилу Вікторівну, яка проживає за адресою: Лу-
ганська область, Краснодонський район, с. Новога-
нівка, вул. Артема, п/б45, як відповідачку в судове за-
сідання по цивільній справі № 426/8631/16-ц за позо-
вом ПАТ «Альфа-Банк» до Олексюк Людмили Вікто-
рівни про стягнення заборгованості, що відбудеться 
3 квітня 2017 року о 14.30 год.

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

Суддя В. О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Лобкову Мі-
лену Владленівну, як відповідачку в судове засідання 
по цивільній справі № 426/3215/17 за позовом ПАТ 
КБ «Приват Банк» до Лобкової Мілени Владленівни 
про стягнення заборгованості, що відбудеться 3 квіт-
ня 2017 року об 11.30 год.

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

Суддя А. С. Река

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Бєлоусо-
ву Тетяну Миколаївну, яка проживає за адресою:  
м. Луганськ, кв. Шевченка, б. 64, кв. 63 Луганської 
області, як відповідачку в судове засідання по ци-
вільній справі № 426/8633/16-ц за позовом Публічно-
го акціонерного товариства «Універсал Банк» до Бє-
лоусової Тетяни Миколаївни про стягнення заборгова-
ності, що відбудеться 3 квітня 2017 року о 15.30 год.

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

Суддя В. О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Половинку 
Івана Володимировича, як відповідача в судове за-
сідання по цивільній справі № 426/3183/17 за позо-
вом ПАТ КБ «Приват Банк» до Половинки Івана Во-
лодимировича про стягнення заборгованості, що від-
будеться 3 квітня 2017 року о 09.30 год.

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

Суддя А. С. Река

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає у підготовче судове засідання об-
винувачену Філіппську Наталію Валеріївну по кримінальній справі №409/2795/16-к за обвинувачен-
ням Філіппської Наталії Валеріївни, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 
ст. 258-3, ч. 1 КК України.

Підготовче судове засідання відбудеться 3 квітня 2017 року об 11.00 год. у залі суду за адресою: 
Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

В підготовче судове засідання викликається обвинувачена Філіппська Наталія Валеріївна, остан-
нє місце реєстрації: вул. Патона, б. 21, м. Луганськ.

Суддя О. Г. Третяк

Чернігівський районний суд Запорізької області викликає в судове засідання, яке 
відбудеться 30 березня 2017 року о 13.00 годині в приміщенні Чернігівського район-
ного суду Запорізької області за адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул. Со-
борна, буд. 391, Костюк Віру Володимирівну, зареєстровану за адресою: Запорізька 
область, Чернігівський район, с. Довге, вул. Радянська, 193 як відповідачку по цивіль-
ній справі № 329/58/17 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Костюк Віри Володимирів-
ни про стягнення заборгованості.

Суддя Н. М. Пода

Втрачений диплом 

ТВ-І № 148950 Чернігівського 

державного педагогічного інституту 

ім. Т. Г. Шевченка, зареєстрований 

на ім’я Трофименко Світлани Іванівни, 

вважати недійсним.



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua30 

оголошення

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

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької об-
ласті викликає Саміляк Вікторію Ігорівну, 16.07.1993 
р.н., останнє відоме місце проживання: вул. Прозо-
рна, 6, с. Будьки Жмеринського району Вінницької 
області, в судове засідання як відповідачку в цивіль-
ній справі № 130/152/17 за позовом Сологуба Ва-
дима Сергійовича в інтересах малолітнього Сологу-
ба Артура Вадимовича до Саміляк Вікторії Ігорівни 
(третя особа, яка не заявляє самостійних вимог що-
до предмета спору — Служба у справах дітей Жме-
ринської районної державної адміністрації) про по-
збавлення батьківських прав, яке відбудеться о 09.00 
год. 12.04.2017 року за адресою: вул. Образцова, 6, 
м. Жмеринка, Вінницька область.

У разі неявки відповідачки в судове засідання, 
справу буде розглянуто за її відсутності за наявни-
ми в ній доказами. Про причини неявки суд необхід-
но повідомити.

Суддя К. Шепель

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

мляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 
17, у залі судових засідань №40, 3 квітня 2017 року 
о 14.30 год. відбудеться підготовче судове засідан-
ня у кримінальному провадженні за обвинуваченням 
Смірнова Максима Борисовича, 14 грудня 1986 ро-
ку народження, у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК Укра-
їни.

В судове засідання викликаються сторона обвину-
вачення: обвинувачений Смірнов Максим Борисович 
та захисник Прицюк Вадим Анатолійович.

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

Справу розглядає колегія суддів у складі головую-
чого судді Каленяка Р. А., суддів Романюк Л. Ф., Кур-
батової І. Л.

Повістка про виклик підозрюваного 
Підозрюваний Петрак Ярослав Ярославович, 

16.01.1991 р.н., громадянин України, місце реєстра-
ції: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд.7, кв. 15, 
згідно ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України Вам 
необхідно з’явитися 05.04.2017 о 10 год. 00 хв. до 
Приморського районного суду м. Одеса, за адре-
сою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, слідчий суддя 
Осіік Д. В. (р.т. (048)784-71-17), для участі у розгля-
ді клопотання про здійснення спеціального досудо-
вого розслідування у кримінальному проваджен-
ні №22017160000000057 та 11.04.2017 о 10 год. 
00 хв. до СВ УСБУ в Одеській області, за адресою:  
м. Одеса, вул. Єврейська, 43, каб. №7, (слідчий Коно-
нова І.С. т.(048)779-20-78), для ознайомлення з ма-
теріалами спеціального досудового розслідування 
№22017160000000057 від 10.03.2017.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу за позовом Публічного акці-
онерного товариства комерційного банку «Приват-
Банк» до Мирошника Ігоря Віталійовича про стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором.

Відповідач по справі — Мирошник Ігор Віталійо-
вич, який мешкає за адресою: Донецька область,  
м. Сіверськ, вул. Шкільна, буд. 29, викликається на 
11 квітня 2017 року о 09 годині 00 хвилин до суду в 
каб. № 210, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття, від-
повідач повинен повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглядатися у його відсут-
ність.

Суддя Полтавець Н. З.

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, 
буд. 39 «А») розглядає цивільну справу за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» про 
стягнення заборгованості.

Відповідач: Новік Павло Леонідович, 18.06.1983 року 
народження, останнє місце мешкання: 83000, Донецька 
область, м. Білозерське, вул. Спартака, 20/7; викликаєть-
ся на 7 квітня 2017 року о 09.00 год. до Добропільсько-
го міськрайонного суду, кабінет №7, для участі у розгляді 
справи. До розгляду цивільної справи пропонується на-
дати суду письмові пояснення та заперечення, а також 
усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відпо-
відача, необхідно повідомити суд про причини неявки, 
інакше справу буде розглянуто у його відсутність на під-
ставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рі-
шення.

Суддя Тимофєєва Г. Л.

В провадженні Миргородського міськрайонного 
суду Полтавської області знаходиться цивільна спра-
ва №541/21/17 за позовом Товариства з обмеженою 
відповідальністю «АНСУ» до Балковенка Леоніда Ві-
кторовича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Розгляд зазначеної справи призначено на 11 годи-
ну 00 хвилин 4 квітня 2017 року в приміщенні Мирго-
родського міськрайонного суду за адресою: м. Мир-
город, вул. Гоголя, 133.

Суд викликає в судове засідання Балковенка Лео-
ніда Вікторовича (останнє відоме місце проживання: 
Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 88, 
кв. 44) як відповідача.

Явка на виклик до суду обов’язкова. У разі неявки 
відповідача, справа розглядатиметься у його відсут-
ність за наявними матеріалами.

Суддя Сидоренко Ю. В.

Оголошення про намір передати в оренду державне 
майно, щодо якого надійшла заява

Назва органу управління: Управління справами Апарату Вер-
ховної Ради України.

Балансоутримувач: ДП «Державний будівельний комбінат»
Юридична адреса: 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5, код 

ЄДРПОУ 21586524.
Дані про об’єкти щодо яких надійшла заявка
1. Найменування об’єкта: частина нежитлового приміщення.
Місцезнаходження об’єкта: м. Київ, вул. Клеманська, 6-8.
Загальна площа: 107,5 кв. м.
Вартість майна за незалежною оцінкою: 342 570,00 грн ста-

ном на 31.01.2017 р.
Максимально можливий строк оренди: один рік.
Мета використання: розміщення складу-магазину.
2. Найменування об’єкта: частина нежитлового приміщення.
Місцезнаходження об’єкта: м. Київ, вул. Клеманська, 6-8.
Загальна площа: 106,6 кв. м.
Вартість майна за незалежною оцінкою: 213 630,00 грн ста-

ном на 31.01.2017 р.
Максимально можливий строк оренди: один рік.
Мета використання: розміщення складу.
3. Найменування об’єкта: частина нежитлового приміщення.
Місцезнаходження об’єкта: м. Київ, вул. Клеманська, 6-8.
Загальна площа: 859,5 кв. м.
Вартість майна за незалежною оцінкою: 2 063 070,00 грн 

станом на 31.01.2017 р.
Максимально можливий строк оренди: один рік.
Мета використання: розміщення складу.
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протя-

гом 10 робочих днів з дня опублікування оголошення за адре-
сою: м. Київ, вул. Шовковична, 12б. Додаткова інформація за 
тел. (044) 255-61-66. Заяви подаються в окремих конвертах з 
написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та 
місцезнаходження об’єкта оренди.

У разі надходження двох та більше заяв на об’єкт оренди, 
буде оголошено конкурс на право оренди відповідно до вимог 
абз. 3 частини 4 ст. 9 ЗУ «Про оренду державного та комуналь-
ного майна».

Печерський районний суд м. Києва викликає обвину-
ваченого Іванова Олександра Юрійовича, 06.01.1969 р.н. 
(останні відомі місця проживання: м. Севастополь, вул. 
Маринеско, буд. 7, кв. 48; м. Севастополь, вул. Маринес-
ко, буд. 19А, кв. 33) у вчиненні злочинів, передбачених  
ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України в підготовче судове 
засідання, яке відбудеться 03 квітня 2017 року о 10 год. 
30 хв. Явка до суду обов’язкова! При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Печерського районного суду м. Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42а, зал № 3, каб. 17, 
під головуванням судді Шапутько С. В.

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

Новоград-Волинський міськрайонний суд Жито-
мирської області викликає Вознюка Сергія Микола-
йовича, який був зареєстрований за адресою: вул. 
Пушкіна, 8, м. Новоград-Волинський, Житомирська 
область, як відповідача по цивільній справі за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» до Вознюка Сергія Мико-
лайовича про стягнення заборгованості.

Судові засідання відбудуться 29.05.2017 року об 
11 год. 30 хв., 09.06.2017 року о 09 год. 30 хв. у за-
лі судових засідань № 7, у приміщенні Новоград-Во-
линського міськрайонного суду Житомирської об-
ласті за адресою: Житомирська область, м. Ново-
град-Волинський, вул. І. Франка, 31.

У випадку неявки відповідача в судове засідання 
справу буде розглянуто за його відсутності із поста-
новленням заочного рішення.

Суддя А. В. Помогаєв

Новоград-Волинський міськрайонний суд Жито-
мирської області викликає Косянчука Дмитра Вале-
рійовича, який був зареєстрований за адресою: вул. 
Чехова, 174, м. Новоград-Волинський, Житомирська 
область, як відповідача по цивільній справі за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» до Косянчука Дмитра Ва-
лерійовича про стягнення заборгованості.

Судові засідання відбудуться 29.05.2017 року об 
11 год. 00 хв., 09.06.2017 року об 11 год. 30 хв. у залі 
судових засідань № 7 у приміщенні Новоград-Волин-
ського міськрайонного суду Житомирської області 
за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Во-
линський, вул. І. Франка, 31.

У випадку неявки відповідача в судове засідання 
справу буде розглянуто за його відсутності із поста-
новленням заочного рішення.

Суддя А. В. Помогаєв

Яворівський районний суд Львівської області ви-
кликає в судове засідання Квіцінського Олексан-
дра Степановича, останнє відоме місце проживання:  
с. Паланки Яворівського району Львівської облас-
ті, як відповідача по справі за позовом Свішова Гри-
горія Васильовича до Квіцінського Олександра Сте-
пановича, третя особа: Яворівський районний відділ 
ДМС України у Львівській області, про визнання осо-
би такою, що втратила право на користування жит-
ловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 24.04.2017р. о 
16.00 год. у приміщенні Яворівського районного су-
ду Львівської області за адресою: 81000, м. Яворів 
Львівської області, вул. Будівельна, 5, зал №6.

У випадку чергової неявки в судове засідання, 
справа буде розглянута у відсутності відповідача на 
підставі наявних у ній доказів.

Суддя І. М. Карпин

Дунаєвецький районний суд Хмельницької облас-
ті викликає в судове засідання Висп’янського Павла 
Васильовича, мешканця: м. Дунаївці пров. Широкий, 
8А, Хмельницької області, Пияківську Надію Іванівну 
мешканку: с. Томашівка, вул. Центральна, 12, Дуна-
євецького району, Хмельницької області, як відпові-
дачів по справі № 674/12/17 пров. №2/674/233/17 за 
позовом Кредитної спілки «СуперКредит» м. Київ до 
Висп’янського П. В., Пияківської Н. І. про стягнення 
заборгованості за кредитним договором, яке відбу-
деться 06.04.2017 р. о 08.00 год. в залі суду за адре-
сою: вул. Красінських, 11, м. Дунаївці, Хмельницька 
область, 32400.

В разі неявки відповідачів в судове засідання або 
неповідомлення про причину неявки справа буде 
розглянута за наявними матеріалами за їх відсутнос-
ті (заочний розгляд).

Суддя В. М. Артемчук

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

мляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського,17 
в залі судових засідань № 13, 03.04.2017 року об 11.30 
годині, відбудеться підготовче судове засідання в кри-
мінальному провадженні по обвинуваченню Павлючен-
ка Віталія Олександровича у вчиненні злочинів, передба-
чених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Пав-
люченко Віталій Олександрович, який зареєстрований 
та проживає за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. 
Горпищенка, 152, військова частина А3009.

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

Справа розглядатиметься під головуванням судді 
Іванченка Я. М., суддів Старинщук О. В., Каленяка Р. А.

Апеляційний суд Одеської області викликає як від-
повідача Маслову Ірину Григорівну, останнє відоме міс-
це проживання якої: м. Одеса, пр. Добровольського, 
77А, кв. 30, в судове засідання, яке відбудеться 18 квіт-
ня 2017 року о 15.45 год. в приміщенні апеляційного су-
ду Одеської області за адресою: м. Одеса, вул. Гайдара, 
24А, в якому буде слухатися цивільна справа за позовом 
Публічного акціонерного товариства Комерційний банк 
«ПРИВАТБАНК» до Олійника Максима Борисовича, Мас-
лової Ірини Григорівни, Олійник Іванни Іванівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором за апеля-
ційною скаргою Публічного акціонерного товариства Ко-
мерційний банк «ПРИВАТБАНК» на рішення Суворов-
ського районного суду м. Одеси від 14 лютого 2017 року. 
До 12 квітня 2017 року відповідач може подати до суду 
заперечення на апеляційну скаргу. У разі неявки відпові-
дача до судового засідання, без поважних на те причин, 
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя А. І. Дрішлюк

Костянтинівський м/р суд Донецької обл. (85110, 
Донецька обл., м. Костянтинівка, пр. Ломоносова,  
№ 157) розглядає цивільну справу № 233/162/17 за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Землянової Юлії 
Миколаївни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Відповідачка Землянова Юлія Миколаївна, 
02.05.1977 р.н., викликається у судове засідання, яке 
відбудеться в приміщенні суду (корп. № 1, каб. № 9) 
10.04.2017 р. о 09.00 год.

Відповідачці пропонується надати до суду письмо-
ві заперечення проти позову та посилання на докази, 
якими вони обґрунтовуються.

У випадку неприбуття в судове засідання відпові-
дачка повинна повідомити суд про причини неявки, 
інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя B. C. Мартиненко

Саратський районний суд Одеської об-
ласті (68200, смт Сарата, Одеської області, 
вул. Крістіана Вернера, 105, каб. 1, суддя Бу-
чацька А. І.) викликає в судове засідання на 
07 квітня 2017 року на 12 годину 45 хвилин, 
Тропанець Олександра Федоровича, зареє-
строваного в с. Зоря, вулиця Пушкіна. № 177, 
Саратського району, Одеської області, як від-
повідача у цивільній справі за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства Комерцій-
ний банк «Приват Банк» до Тропанець Олек-
сандра Федоровича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором.

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

Голосіївська РДА в місті Києві запро-

шує Чжао Мін, 1977 р.н. на Комісію з пи-

тань захисту прав дитини, де розглядати-

меться питання про позбавлення батьків-

ських прав Чжао М. відносно малолітньо-

го сина 2011 р.н.

Засідання відбудеться 05.04.2017 р. 

о 16.00 год. в приміщенні Голосіївської 

РДА: м. Київ, просп. Голосіївський, 42, 

каб. № 415.

Артемівський міськрайонний суд До-
нецької області викликає у судове засі-
дання, яке відбудеться 06.04.2017 року о 
09.30 годині в приміщенні Артемівського 
міськрайонного суду Донецької області 
за адресою: Донецька область, м. Бахмут, 
вул. Миру, 5, Реутову Олену Олександрів-
ну (останнє відоме місце реєстрації: До-
нецька область, м. Бахмут, вул. Ювілей-
на, 57/102), як відповідачку по цивільній 
справі № 219/61/17 за позовом Лобачова 
Анатолія Михайловича про позбавлення 
батьківських прав.

Суддя Дубовик Р. Є.

Херсонський міський суд Херсонської 
області повідомляє, 14.04.2017 р. об 
11.00 год. в приміщенні суду, за адресою: 
м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, каб. 
№ 410, відбудеться слухання цивільної 
справи за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Мегабанк» до Вершині-
на Олександра Олександровича про стяг-
нення кредитної заборгованості.

Просимо відповідача Вершиніна Олек-
сандра Олександровича з’явитися до су-
ду на вказані дату і час. У випадку неявки 
відповідача справа буде розглянута у йо-
го відсутність.

Суддя О. Й. Ігнатенко

Жовтневий районний суд міста Кривого 
Рогу Дніпропетровської області повідомляє, 
що розгляд цивільної справи за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства «Альфа-
Банк» до Каламурзи Валентини Володими-
рівни про стягнення заборгованості, призна-
чено на 10 годину 00 хвилин 05 квітня 2017 
року, в залі № 103 Жовтневого районного су-
ду м. Кривого Рогу за адресою: м. Кривий 
Ріг, вул. Невська буд. 3 (суддя Борис О. Н).

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після 
опублікування оголошення в пресі відпові-
дач вважається повідомленим про час і міс-
це розгляду справи. У разі неявки відповіда-
ча до залу суду без поважних причин, справа 
буде розглянута за її відсутністю.

Нікопольський міськрайонний суд Дні-
пропетровської області (м. Нікополь, вул. 
Шевченка, 201) повідомляє ФОП Жуко-
ва Олексія В’ячеславовича. що 18 травня 
2017 року о 14.30 годин відбудеться слу-
хання цивільної справи № 182/3457/16-ц 
(2/0182/538/2017 року) за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Акцент-
Банк» до Дубинської Тетяни Юріївни про 
стягнення заборгованості та за зустріч-
ним позовом Дубинська Тетяна Юріїв-
на до Публічного акціонерного товари-
ства «Акцент-Банк», ФОП Жукова Олексія 
В’ячеславовича, про недійсність правочи-
ну під головуванням судді Нікопольсько-
го міськрайонного суду Кобеляцької-Ша-
ховал І. О.

 Вознесенський міськрайонний суд Ми-

колаївської області (за адресою: Мико-

лаївська область, м. Вознесенськ, вули-

ця Кібрика, 11, каб. 18) викликає Білого 

Андрія Сергійовича як відповідача в су-

дове засідання, яке відбудеться 07.04.17 

року о 08.30 годині за позовом Публічно-

го акціонерного товариства комерційний 

банк «Приватбанк» до Білого Андрія Сер-

гійовича про стягнення заборгованості за 

кредитними договором.

Суддя Висоцька Г. А.

Славутицький міський суд Київської об-
ласті викликає Баджурак Валентину Дми-
трівну як відповідачку у цивільній спра-
ві № 377/13/17; П № 2/377/46/17 за позо-
вом компанії «Byrass Consultants Limited» 
до Баджурак В.Д. про стягнення заборго-
ваності за договором оренди у судове за-
сідання на 04.04.2017 року о 10 годині 00 
хвилин. Судове засідання відбудеться за 
адресою: 07101, Київська область, м. Сла-
вутич, Невський кв-л, б. 3-а, зал № 3, суд-
дя Теремецька Н. Ф. Одночасно пропону-
ємо Баджурак В. Д. отримати у суді копію 
позовної заяви з додатками.

Голова суду А. С. Орел

Кіровським районним судом м. Дніпропе-
тровська 09 березня 2017 року було розглянуто 
цивільну справу № 203/6104/16-ц (проваджен-
ня № 2/0203/377/2017) за позовом Шаршакової 
Ірини Вікторівни до Прошиної Ірини Михайлів-
ни, Олійника Юрія Миколайовича, треті особи: 
приватний нотаріус Дніпропетровського місь-
кого нотаріального округу Ричка Юлія Олексан-
дрівна, Шаршаков Віталій Вікторович, Шарша-
ков Віктор Хомич, Шаршакова Валентина Ми-
колаївна про визнання договору купівлі-про-
дажу недійсним та скасування державної реє-
страції. Даним заочним рішенням позовні вимо-
ги задоволено. З повним текстом заочного рі-
шення відповідач може ознайомитись, звернув-
шись до канцелярії Кіровського районного суду  
м. Дніпропетровська, розташованого за адре-
сою: 49000, м. Дніпро, пр. ім. Пушкіна, 29.

Суддя С. Ф. Карпенко

Апеляційний суд Львівської області ви-
кликає в судове засідання Широколаву Ми-
колу Миколайовича для участі у розгляді ци-
вільної справи за апеляційною скаргою Пу-
блічного акціонерного товариства «Ідея Банк» 
на рішення Личаківського районного суду  
м. Львова від 03 листопада 2016 року по спра-
ві за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Ідея Банк» до Широколава Миколи 
Миколайовича, Михальської Надії Василівни 
про звернення стягнення на предмет застави.

Судове засідання відбудеться 20 квітня 
2017 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні Апе-
ляційного суду Львівської області за адре-
сою: 79008, м. Львів, площа Соборна, 7.

Дане оголошення вважати належним по-
відомленням.

Суддя Мельничук О. Я.
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Лопатіна Владлена Валеріївна, Гаркавлюк Вадим Пе-
трович, Луцюк Любов Трохимівна, Залюбовський Анато-
лій Францович, Мельник Наталія Юріївна, Мельник Ігор 
Петрович, Оганнісян Лідія Володимирівна, Шудляк Ната-
лія Петрівна, Зюськін Володимир Володимирович, Крук 
Галина Арсентіївна, Лісков Віталій Степанович, Ліскова 
Тетяна Олександрівна, Філоненко Руслан Петрович, Че-
хомова Марія Олександрівна, Чехомов Леонід Пилипо-
вич, Волкова Альона Леонідівна, яка діє в своїх інтере-
сах та інтересах неповнолітнього Волкова Іллі Олексан-
дровича, Сторожук Володимир Анатолійович виклика-
ються до Хмельницького міськрайонного суду (вул. Ге-
роїв Майдану, 54, поверх 4, кабінет 412) у судове засі-
дання на 11 квітня 2017 року о 09 годині 30 хвилин в 
якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на 
предмет спору, для судового розгляду цивільної справи 
за позовом Ковалець І.М., Проскурівської О.Е., Нагаєв-
ської Ж.В., Корсун В.Г., Карвацької О.А., Даць С.В., Козак 
Л.С., Березовського М.Г., Чуби Т.В., Зеленко Л.Д., Дерій 
С.Г., Петрушенко Л.А., Юркова А.Д., Олійник І.А., Лесько-
ва О.В., Віт В.Я., Сердунь Л.І., Шевчук Г.А., Степанчук І.В., 
Колесник Г.В., Михацької О.І., Дасиги В.М., Свиридихи 
Т.В., Тимуш О.В., Левицького М.М., Медведчука С.В., Ан-
друщенка П.В. до КВП ПМК-33, БТІ виконавчого комітету 
Хмельницької міської ради, Хмельницької ОДА, Держав-
ної реєстраційної служби Хмельницького МРУЮ, третіх 
осіб: Фонду державного майна регіонального відділен-
ня по Хмельницькій області, Хмельницької обласної ра-
ди, Хмельницької міської ради, МКП «Хмельницьктепло-
комуненерго», треті особи, які не заявляють самостій-
них вимог на предмет спору: Мостова Р.Є., Лопатіна В.В., 
Гаркавлюк В.П., Луцюк Л.Т., Залюбовський А.Ф., Мель-
ник Н.Ю., Мельник І.П., Оганнісян Л.В., Шудляк Н.П., 
Зюськін В.В., Крук Г.А., Лісков B.C., Ліскова Т.О., Філо-
ненко Р.П., Ярова Т.В., ТзОВ «ЖЕД ПМК 2015», Чехомо-
ва М.О., Чехомов Л.П., Волкова А.Л., яка діє в своїх інтер-
есах та інтересах неповнолітнього Волкова І.О., Цукерник 
Т.І., Сторожук В.А., Суконнік Л.Ю., Стецюк А.І., Ругер О.Б., 
Мартинов Ю.П., Яровий Б.Д., Василюк Н.О., Лигуш М.І., 
Виноградова Г.С., Ярова А.А., Гаджук О.С., Філоненко 
Г.Л., Сердунь Р.Ф., Христиченко М.В., Капляр Н.М., Му-
зика Т.С., Бабій Т.М., Рабченюк К.М., Сушицький Л.Б., Лі-
щук Н.М., Грищук І.С., Грищук В.В., Мельник Л.М., Селі-
дець М.В., Мороз В.В., Юрчук В.Г., Грінкевич Г.В., Підфі-
гурна С.В., Воловік Н.В., Шуст І.В., Грінкевич К.О., Лобо-
да Ю.М., Кляйнер В.Г., Миронюк О.О., Столярський С.В., 
ХМР в особі Служби у справах дітей про визнання не-
дійсним договору купівлі-продажу гуртожитку, визнання 
недійсним акту передачі майна державного підприєм-
ства, визнання недійсним права колективної власності на 
нерухоме майно, зобов’язання скасувати його держав-
ну реєстрацію. У випадку неявки третіх осіб судовий роз-
гляд справи буде проведено за їхньої відсутності на під-
ставі наявних в матеріалах справи доказів. В разі немож-
ливості явки на вказану дату за вказаною адресою тре-
ті особи зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

Суддя О. В. Козак

Южноукраїнський міський суд Миколаївської об-

ласті викликає в судове засідання на 12 квітня 2017 

року о 09 годині 30 хвилин за адресою: Миколаїв-

ська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби наро-

дів, 3-А, до судді Савіна О. І. як відповідача Леонтія 

Миколу Івановича за позовною заявою Колпакової 

Ірини Сергіївни про збільшення розміру аліментів.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто 

за його відсутності.

Сєвєродонецький міський суд Луганської обл. 
ухвалив заочне рішення по справі № 428/8516/15-ц 
від 30.03.2016р. про стягнення кредиту за позовом 
КС «Компаньйон» боржників мешканців м. Кадіївка 
(Стаханов) Луганської області: Семенчук Ольга Ми-
колаївна, Гончарова Ірина Василівна, Кобрісєва Інна 
Анатоліївна (м. Алмазна). Заочне рішення може бути 
переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою 
заявою відповідача, яку може бути подано протягом 
десяти днів з дня отримання його копії. 

Суддя В. М. Олійник

Новопсковський районний суд Луганської області викли-
кає Міхньова Едуарда Вікторовича як відповідача в судове засі-
дання для розгляду цивільної справи ЄУ № 420/250/17 (Прова-
дження № 2/420/205/17) за позовом Міхньової Тетяни Миколаїв-
ни до Міхньова Едуарда Вікторовича про надання дозволу на ви-
їзд за кордон неповнолітньої дитини без згоди батька, третя осо-
ба — Служба у справах дітей виконавчого комітету Краснолуць-
кої міської ради, яке відбудеться 5 квітня 2017 року о 08 год. 45 
хв. (резервна дата судового засідання — 11 квітня 2017 року о 08 
год. 00 хв.) у приміщенні Новопсковського районного суду Лу-
ганської області за адресою: вул. Українська, 28, смт Новопсков 
Луганської області.

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

Суддя О. С. Стеценко

Марківський районний суд Луганської області викли-
кає відповідачку Дзадзуа Наталію Олександрівну в су-
дове засідання для розгляду цивільної справи за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Державний 
експортно-імпортний банк України» до Дзадзуа Наталії 
Олександрівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марків-
ського районного суду Луганської області 11.04.2017 р. 
об 11 год. 00 хв. за адресою: смт Марківка, пл. Соборна, 
буд. 31 Луганської області.

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

Суддя А. П. Чернік

Уманський міськрайонний суд Черкаської облас-
ті (20300, м. Умань, вулиця Коломенська, 18) викли-
кає в судове засідання о 08 годині 50 хвилин 12 квіт-
ня 2017 року Сиваченка Олександра Михайловича, 
як відповідача у справі за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Сиваченка Олександра Михайловича про 
стягнення заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки та неповідомлення суду про причини 
неявки, справу буде вирішено без Сиваченка Олек-
сандра Михайловича за наявними в ній доказами і 
постановлено заочне рішення.

Суддя О. С. Кімстачов

Южноукраїнський міський суд Миколаївської об-
ласті викликає в судове засідання на 26 квітня 2017 
року о 10 годині 00 хвилин за адресою: Миколаївська 
область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 
3-А, до судді Савіна О. І. як відповідача Русакова Ки-
рила Олеговича по цивільній справі за позовною зая-
вою Русакова Валентина Олеговича до Русакова Ки-
рила Олеговича про визнання особи такою, що втра-
тила право користування житловим приміщенням.

В разі неявки відповідача Русакова Кирила Олего-
вича справу буде розглянуто за його відсутності.

Малиновський районний суд м. Одеси (голову-
ючий суддя Гранін В. Л.) викликає Хорбаса Вальс 
Франсіско Хавьєра як відповідача в судове засідання 
по цивільній справі № 521/1123/17 за позовом Насо-
нової Ірини Олександрівни до Хорбаса Вальс Фран-
сіско Хавьєра про розірвання шлюбу на 4 квітня 2017 
року о 10.50 годині (адреса: м. Одеса, вул. В.Стуса, 
1, зал с/з 314).

У разі неявки в судове засідання відповідача без 
поважної причини, розгляд справи буде проведено у 
його відсутність за наявними в ній доказами.

Куйбишевський районний суд Запорізької області ви-
кликає Дорогова Олега Олексійовича в судове засідан-
ня як відповідача у справі № 319/128/17 за позовом ПАТ 
КБ «Правекс-Банк» про стягнення заборгованості за 
кредитним договором, яке відбудеться о 09 год. 00 хв. 
06.04.2017 року в приміщенні суду за адресою: вул. Цен-
тральна, 26а, смт Більмак, Більмацький район, Запорізь-
ка область, 71001. Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У разі неявки відпо-
відача в судове засідання, справа згідно з вимогами ЦПК 
України може бути розглянута за його відсутності. Відпо-
відач у випадку неявки в судове засідання зобов’язаний 
повідомити суд про причини неявки.

Суддя В. М. Ходько

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті повідомляє Сагайда Антона Сергійовича, мешкан-
ця міста Кадіївки (Стаханова) Луганської області, про 
ухвалення заочного рішення від 16 лютого 2016 року 
по справі № 428/12995/16-ц за позовом Сагайда Ві-
кторії Борисівни про стягнення аліментів на утриман-
ня неповнолітніх дітей.

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

Суддя Д. Б. Баронін

Апеляційний суд Львівської області викликає в судове 
засідання Чернуху Олександра Анатолійовича, для участі 
у розгляді цивільної справи за апеляційною скаргою Пу-
блічного акціонерного товариства «Ідея Банк» на рішен-
ня Личаківського районного суду м. Львова від 2 листо-
пада 2016 року в справі за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Ідея Банк» до Чернухи Олександра 
Анатолійовича, Михальської Надії Василівни про звер-
нення стягнення на предмет застави. Судове засідання 
відбудеться 25 квітня 2017 року об 11 год. 20 хв. у при-
міщенні Апеляційного суду Львівської області за адре-
сою: 79008, м. Львів, площа Соборна, 7. Дане оголошен-
ня вважати належним повідомленням.

Суддя Павлишин О. Ф.

Рокитнянський районний суд Київської області викли-
кає в судове засідання Чорного Валерія Олексійовича, 
зареєстроване у встановленому законом порядку місце 
проживання якого: смт Рокитне Київської області, вул. 
Кірова, 14-б, кв. 37, як відповідача у справі 375/242/17, 
провадження № 2/375/233/17 за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості.

Розгляд справи відбудеться о 13.00 годині 10.04.2017 
року в приміщенні Рокитнянського райсуду Київської об-
ласті за адресою: 09600, вул. Заводська, 11, смт Рокитне 
Київської області, тел./факс 0456251339.

Суддя О. В. Литвин

Козелецький районний суд Чернігівської області 
викликає відповідачку Святовець Наталію Григорів-
ну, 25.05.1977 року народження, останнє відоме міс-
це проживання: Чернігівська область, Козелецький 
район, с. Озерне, вул. Перемоги, буд. 21, у судове за-
сідання на 10 год. 30 хв. 13 квітня 2017 року за адре-
сою: Чернігівська область, смт Козелець, вул. Свято-
Преображенська, 7, по цивільній справі за позовом 
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Святовець Наталії Григорів-
ни про стягнення заборгованості.

Суддя Іванюк Т. І.

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє 
Халюзу Людмилу Опанасівну, Халюзу Лідію Микола-
ївну як опікуна малолітньої Халюзи Ангеліни Яросла-
вівни, Халюзу Варвару Миколаївну, Корнійчук Ліану 
Станіславівну в інтересах малолітньої Сичевської Ка-
терини Сергіївни, Сичевську Ірину Станіславівну в ін-
тересах Сичевської Вероніки Володимирівни, про те, 
що 20 квітня 2017 року об 11 год. 00 хв. за адресою: 
03113, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1, каб. 11, 
відбудеться судове засідання в цивільній справі за 
позовом Березанського Олександра Олексійовича до 
Халюзи Людмили Опанасівни, Халюза Лідія Микола-
ївна як опікун малолітньої Халюзи Ангеліни Яросла-
вівни, Халюзи Варвари Миколаївни, Корнійчук Ліана 
Станіславівна в інтересах малолітньої Сичевської Ка-
терини Сергіївни, Сичевської Ірини Станіславівни в 
інтересах Сичевської Вероніки Володимирівни, третя 
особа: Служба у справах дітей Солом’янської район-
ної в місті Києві державної адміністрації, третя осо-
ба: Відділення у справах громадянства, міграції і реє-
страції фізичних осіб Солом’янського району м. Киє-
ва про визнання осіб такими, що втратили право ко-
ристування житловим приміщенням та зобов’язання 
зняти їх з реєстраційного обліку.

При цьому повідомляємо, що у разі вашої неявки в 
судове засідання без поважних причин або неповідо-
млення про причини своєї неявки, суд вирішує спра-
ву на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Л. А. Шереметьєва

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ «АКЦЕНТ БАНК» до 
Недбайло Л. М. про стягнення заборгованості.

Відповідачка Недбайло Людмила Михайлівна 
(84522, Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Сіверськ, 
вул. Менделєєва, 16) викликається 7 квітня 2017 ро-
ку на 13.40 годину до суду, каб. 204, для участі в роз-
гляді справи по суті.

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

Суддя Медінцева Н. М.

Ізяславський районний суд Хмельницької облас-
ті викликає як відповідача Григорчука Вадима Олек-
сандровича в цивільній справі № 675/237/17, прова-
дження № 2/675/319/2017 за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» до Григорчука Вадима Олександровича про 
стягнення заборгованості в судове засідання, яке 
відбудеться о 10 годині 00 хвилин 19 квітня 2017 ро-
ку за адресою: 30300, Хмельницька область, м. Ізяс-
лав, вул. Незалежності, 3.

У разі неявки відповідача на вказане судове засі-
дання, суд розглядатиме справу без участі останньо-
го у порядку ст. 169 ЦПК України.

Суддя Король О. В.

Хоменко Оксана Петрівна, останнє відоме місце 
реєстрації якої: с. Балочки Пологівського району За-
порізької області, вул. Миру (Леніна), буд. 56, викли-
кається в судове засідання до Пологівського район-
ного суду Запорізької області як відповідачка у ци-
вільній справі №324/52/17 за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Хоменко Оксани Петрівни про стягнення 
заборгованості, яке відбудеться 7 квітня 2017 року о 
08 год. 30 хв. у приміщенні Пологівського районного 
суду за адресою: м. Пологи Запорізької області, вул. 
Єдності (М. Горького), 28.

Суддя Каретник Ю. М.

Охтирський міськрайонний суд Сумської об-
ласті (Сумська обл., м. Охтирка, вул. Незалежнос-
ті, 5) викликає Вдовиченка Дениса Олександрови-
ча (24.09.1981 р.н. ІПН 2985207498) в судове за-
сідання в якості відповідача по цивільній справі 
№583/3748/16-ц за позовною заявою ПАТ КБ «При-
ватБанк» до  Вдовиченка Дениса Олександровича 
про стягнення заборгованості, що призначена на 4 
квітня 2017 року на 08 годин 30 хвилин. У разі неявки 
відповідача справу буде розглянуто без його участі.

Суддя Мовчан Н. В.

Борщівський районний суд Тернопільської облас-
ті (адреса: Тернопільська область, м. Борщів, вул. С. 
Стрільців 11) викликає в судове засідання Музичен-
ко Андрія Миколайовича на 16 год. 30 хв. 06 квіт-
ня 2017 року як відповідача у справі за позовом Ку-
бей Світлани Орестівни про стягнення аліментів. У 
разі неявки до суду та неповідомлення причин не-
явки, або якщо такі причини суд визнає неповажни-
ми, справа буде вирішена на підставі наявних у спра-
ві даних та доказів.

Суддя А. О. Губіш

Деснянський районний суд м. Києва (м. Київ,  

пр. Маяковського, 5-в, каб. 11) повторно викликає 

ФОП Петрівську Оксану Костянтинівну в судове засі-

дання на 04.05.2017 року о 12 год. 00 хв. для участі 

у розгляді цивільної справи за позовом Сошинсько-

го С. О. до ФОП Петрівської O. К. про стягнення за-

боргованості. У разі неявки справу буде розглянуто 

без вашої участі.

Суддя О. М. Панченко

Дергачівський районний суд повідомляє, що 25.04.2017 року о 09.00 у 
приміщенні Дергачівського районного суду Харківської області за адресою: 
Харківська обл., Дергачівський район, м. Дергачі, вул. 1-го Травня, 63, буде 
розглядатись цивільна справа за позовом Сидоренка Григорія Васильовича 
до Байстрюченко Наталі Вікторівни про визнання особи такою, яка втратила 
право користування житловим приміщенням.

Явка відповідачки Байстрюченко Наталі Вікторівни є обов’язковою. У ви-
падку неявки до суду в зазначений день і час без поважних причин або не-
повідомлення про причини неявки, справу буде розглянуто без відповідачки 
на підставі наданих по справі доказів з постановленням заочного рішення.

Суддя Л. К. Калмикова

Дергачівський районний суд повідомляє, що 20.04.2017 року о 09.00 у 
приміщенні Дергачівського районного суду Харківської області за адресою: 
Харківська обл., Дергачівський район, м. Дергачі, вул. 1-го Травня, 63, буде 
розглядатись цивільна справа за позовом Загайнова Олександра Івановича 
до Горденка Андрія Віталійовича, 10.01.1976 р.н., про визнання особи такою, 
яка втратила право користування житловим приміщенням.

Явка відповідача є обов’язковою. У випадку неявки до суду в зазначений 
день і час без поважних причин справу буде розглянуто без відповідача з по-
становленням заочного рішення.

Суддя Л. О. Якименко

Приватне акціонерне товариство 
«Страхова компанія «ЗДОРОВО» 
(03680, м. Київ, вул. Казимира  

Малевича, б. 86-Н, код ЄДРПОУ 
33637321) повідомляє про визнан-
ня втраченими бланків договорів 
ОСЦПВВНТЗ: АЕ/7058985 – 1 шт., 

АЕ/7058986 – 1 шт., АЕ/7504734 – 1 
шт. Голова Правління  
ПрАТ «СК «ЗДОРОВО»  

Р. А. Дунаєвський.

Втрачений 

польський вантажний 

універсальний дозвіл 

(категорії EURO III) № 2247852 

вважати недійсним.

Краснолиманським міським судом До-
нецької області (84406, м. Лиман, вул. Не-
залежності, 13) розглядається цивіль-
на справа за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТ-
БАНК» до Сильченка Миколи Дмитровича 
про стягнення заборгованості.

Відповідач Сильченко Микола Дмитро-
вич викликається до каб. № 18 суду на 06 
квітня 2017 року на 08 годину 15 хвилин 
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У ра-
зі неявки відповідача, справа буде розгля-
нута у його відсутності за наявними дока-
зами.

Суддя Бікезіна О. В.

Краснолиманським міським судом До-
нецької області (84406, м. Лиман, вул. Не-
залежності, 13) розглядається цивіль-
на справа за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТ-
БАНК» до Лаптєва Віктора Вікторовича 
про стягнення заборгованості.

Відповідач Лаптєв Віктор Вікторович 
викликається до каб. № 18 суду на 06 квіт-
ня 2017 року на 08 годину 30 хвилин для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У ра-
зі неявки відповідача, справа буде розгля-
нута у його відсутності за наявними дока-
зами.

Суддя Бікезіна О. В.

Краснолиманським міським судом До-
нецької області (84406, м. Лиман, вул. Не-
залежності, 13) розглядається цивільна 
справа № 236/534/17 за позовом Публіч-
ною акціонерного товариства Комерцій-
ний банк «ПриватБанк» до Абдуллаєва 
Юсіфа Сабір огли про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором.

Відповідач Абдуллаєв Юсіф Сабір огли 
викликається до каб. № 12 суду на 05 квіт-
ня 2017 року на 15 годину 30 хвилин для 
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Саржевська I. B.

Близнюківський районний суд Харківської 
області викликає Сєніна Артема Юрійовича, 
14.06.1984 р.н., останнє місце реєстрації: вул. 
Свердлова, буд. 7, с. Садове, Близнюківський 
район, Харківська область, як відповідача по 
цивільній справі № 612/16/17, 2/612/69/17 за 
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Сєніна Арте-
ма Юрійовича про стягнення заборгованості на 
10 год. 50 хв. 04 квітня 2017 року для розгля-
ду справи в зал судового засідання Близнюків-
ського районного суду за адресою: вул. Свобо-
ди, 46-А, смт Близнюки, Харківська область, під 
головуванням судді Масло С. П.

У разі неявки в судове засідання в зазначе-
ний день та час без поважних причин, непові-
домлення про причини неявки, не надання за-
перечень та доказів, справа буде розглянута за 
відсутності відповідача, на підставі наданих до-
казів.

Білокуракинський районний суд Луган-
ської області  викликає в судове засідання 
відповідача по справі № 409/176/17 за позо-
вом ПАТ «Державний експортно-імпортний 
банк України» до Склярова Євгена Анатолі-
йовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 14.04.2017 
року о 15.00 год. (резервна дата на 
21.04.2017 року о 15.00 год.) в залі суду за 
адресою: Луганська область, смт Білокура-
кине, пл. Шевченка 2.

Викликається як відповідач Скляров Євген 
Анатолійович, адреса: Луганська область, м. 
Луганськ, пров. Кар’єрний, буд. 16.

У випадку неявки відповідача справу бу-
де розглянуто за його відсутності за наявни-
ми доказами.

Суддя Полєно B. C.
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Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День
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Чернігівська 0  +5 +3  +8 Полтавська 0  +5 +3  +8
Сумська -1  +4 +3  +8 Дніпропетровська +3  +8 +5  +10
Закарпатська +3  +8 +10  +15 Одеська +3  +8 +12  +17
Рівненська +3  +8 +3  +8 Миколаївська +3  +8 +10  +15
Львівська +3  +8 +3  +8 Херсонська +3  +8 +11  +16
Івано-Франківська +3  +8 +5  +10 Запорізька +3  +8 +9  +14
Волинська +3  +8 +3  +8 Харківська -1  +4 +3  +8
Хмельницька +3  +8 +5  +10 Донецька +1  +6 +5  +10
Чернівецька +3  +8 +5  +10 Луганська -1  +4 +3  +8
Тернопільська +3  +8 +3  +8 Крим +3  +8 +10  +15
Вінницька +3  +8 +5  +10 Київ +5  +7 +5  +7
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З нашою корупцією 
боротимуться італійці

Марія ЛАГІДНА  
для «Урядового кур’єра» 

НАВКОЛО М’ЯЧА. Сьомого  квітня відбудеться перше засідання 
комітету Федерації футболу України, створеного для  боротьби  з ко-
рупцією в футболі й договірними матчами. Головуватиме на ньому 
футбольний прокурор ФФУ італієць Франческо Баранка.

За словами президента ФФУ Андрія Павелка,  до гурту були 
залучені кращі фахівці з боротьби з договірними матчами з Се-
рії А і Ла Ліги. А завдання українських футбольних функціонерів 
— посприяти їм застосувати свої знання в Україні. «Ми залучаємо 
представників Європарламенту, парламентів європейських країн. 
Треба застосувати кращі напрацювання по боротьбі з договірними 
матчами і корупцією в футболі. Такий склад, такі імена навіть не 
можна порівняти з іншими антикорупційними органами», —  амбіт-
но зауважив Андрій Павелко в ефірі футбольної аналітичної про-
грами одного з вітчизняних телеканалів.  

Студенти-психологи  
стали волонтерами 

Олена ОСОБОВА, 
«Урядовий кур’єр»

НА ЧАСІ. Майбутні випускники спеціальностей «Психологія» та 
«Соціальна робота» Луганського національного університету імені Та-
раса Шевченка долучилися до проекту «Консолідація зусиль для по-
передження та подолання наслідків насильства в сім’ї» як волонтери. 
У складі мобільної бригади вони здійснили кілька виїздів у село Поло-
винкине Старобільського району. Завданням для студентської моло-
ді стало проведення арт-терапевтичних майстер-класів для дітей, під-
літків та дорослих. 

«Формат діяльності мобільних бригад «психологічна допомога — 
вдома». Це оптимальне та ефективне надання психосоціальної допо-
моги і підтримки сільського населення. А роботи вистачить на всіх: 
групова та індивідуальна взаємодія формується  залежно від потреб 
населення», — каже координатор Центру психосоціальної адаптації 
Олена Дорогавцева.  

Як повідомляє прес-служба вишу, наразі заплановано проведення 
низки тренінгів для фахівців з психосоціальної підтримки сім’ї та гро-
мади щодо вирішення проблем, пов’язаних із сімейними конфлікта-
ми, роботи з саморегуляції та емоційної стабілізації.

Микола ПЕТРУШЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ФЕСТИВАЛЬ. Нещодав-
ній захід у столичному між-
народному виставковому 
центрі «Лівобережний» від-
бувався за принципом: «Не 
лише розкажи, а й покажи, 
що можеш». Під одним да-
хом столичні промисловці й 
підприємці, а також народ-
ні умільці демонстрували й 
продавали оригінальні това-
ри. Велись ділові перегово-
ри. А скільки музики й пісень 
звучало — то найкращі укра-
їнські співаки й гурти про-
пагували вітчизняну культу-
ру. Одне слово, на Першому 

весняному фестивалі, запо-
чаткованому Українським со-
юзом підприємців та промис-
ловців торгували, уклада-
ли угоди, презентували роз-
робки вчених, співали та ще 
й майстер-класи проводили.

Окремо виділялася експо-
зиція Київського національ-
ного університету техноло-
гій та дизайну, який вкотре 
підтвердив звання одного з 
кращих дизайнерських уні-
верситетів світу (торік його  
визнали міжнародні експер-
ти). А вже цього року міжна-
родні експерти назвали фа-
культет хімічних  та біохіміч-
них технологій КНУТД 71-м 
в Топ-100 найкращих науко-

вих шкіл та університетів, які 
забезпечують випуск спеці-
алістів у галузі медицини та 
фармації.

Ці оцінки підтверджують-
ся досягненням науковців в 
розробці найсучасніших тех-
нологій, які застосовуються 
в легкій промисловості, слу-
жать потребам охорони дер-
жави. Водночас університет 
для активації впровадження 
інновацій в виробництво ви-
ступив ініціатором Київсько-
го кластеру легкої промисло-
вості. 

Тож не випадково прези-
дент УСПП Анатолій Кінах 
знайомство з виставкою роз-
почав саме з експозиції уні-

верситету. Ця зустріч була не 
першою. Саме УСПП належ-
ним чином оцінив і підтримав 
роботу КНУТД в галузі енер-
гозбереження і доклав пев-
них зусиль для її поширен-
ня. Тому й під цим кутом зо-
ру він оцінював представле-
ні досягнення. А ще — з пер-
спективи відновлення вітчиз-
няної легкої промисловості. 
Вона може і повинна не лише 
повернути втрачені позиції, а 
й посісти  свою нішу на між-
народному ринку. Адже екс-
перти стверджують, що наші 
дизайнери можуть стати за-
конодавцями моди в Європі. 
Перший весняний фестиваль 
— крок на шляху до цього.

На Першому весняному угоди укладали  
під пісні

Одеса знову хоче сміятися не крізь сльози
Іван ШЕВЧУК,  

«Урядовий кур’єр»

НА ПОВНИЙ ГОЛОС. Цьо-
го року, вперше із дорево-
люційного 2013-го, в Одесі 
планують провести Гумори-
ну в повному масштабі. На-
гадаємо, починаючи з 2014-
го, з огляду на те, що в краї-
ні було дуже не до сміху, якісь 
першоквітневі розваги у місті 
влаштовували, та  далеко не з 
тим розмахом, що його мало 
це свято, починаючи зі свого 
відродження в 1997 році. 

Одеська міськрада анон-
сує новий формат фестивалю. 
Щоправда, наразі з принципо-
во нового одеситам впадає в 

око хіба що спроба запровади-
ти новий символ Гуморини: ка-
чечку з рятувальним колом за-
мість традиційного морячка. 
Оргкомітет заспокоює, що зна-
ний ще від року 1972 символ у 
тільняшці залишиться актуаль-
ним і надалі.

Цьогоріч планується, що Гу-
морина триватиме два дні — 1 
і 2 квітня. Головні  святкові май-
данчики діятимуть переважно в  
центрі міста, а також у парках 
ім. Перемоги та ім. Савицько-
го. Відновлено буде і традицій-
ний парад Гуморини — він про-
йде усталеним маршрутом від 
Соборної площі до пам’ятника 
Дюкові на Приморському буль-
варі. У цій святковій ході мають 

взяти участь півтори тисячі ар-
тистів з Одеси, Києва, Полтави, 
Дніпра та Херсона. Поза тим у 
програмі свята — парад двійни-
ків та виступ байкерів.

Центральними подіями свя-
та стануть музичний конкурс 
«Одеське єврослухання», 
фестиваль «Комедіада» та 
гала-концерт.

Щодо «Комедіади»,  варто 
згадати, що цей Міжнародний 
фестиваль клоунів і мімів під 
час трирічної перерви в історії 
першоквітневих гулянь, влас-
не, й тримав прапор одесько-
го гумору, без перерви на ві-
йну. Цього року «Комедіада»  
пройде під девізом «Сміх вря-
тує світ!». Своїм концертом 

увечері 30 березня вона від-
криє марафон одеського вес-
няного гумору. На фестивалі 
тішитимуть гостей артисти з 
Білорусі, Угорщини, Ізраїлю, 
Іспанії, Молдови, Польщі, Ру-
мунії, Франції та інших країн.

За сім років свого існування 
фестиваль став наймасштаб-
нішим у своєму жанрі проек-
том Східної Європи. А рятува-
ти світ клоуни будуть не лише 
на театральних підмостках. В 
Одеському військовому шпи-
талі вони планують дати ви-
ставу для поранених учасни-
ків АТО. Веселе дійство кло-
уни приготували і для знедо-
лених дітей-сиріт, інвалідів та 
переселенців.

А ЗАВТРА БУДЕ П’ЯТЬ КІЛЕЦЬ… Юні олімпійці зростати-
муть  і розвиватимуться на базі МДЦ «Артек». Саме таким є 
намір підписаного у вівторок меморандуму між Національним 
олімпійським комітетом України та федераціями легкої атле-
тики, кульової стрільби, фехтування і водного поло.

Свої підписи під документом поставили президент НОК 
Сергій Бубка, керманичі федерацій: фехтування Вадим Гут-
цайт, кульової стрільби Олег Волков, водного поло Олек-
сандр Кучеренко, генеральний секретар ФЛАУ Михайло 

Медведь та генеральний директор МДЦ «Артек» Сергій Ка-
пустін.

Почесні гості ознайомилися з діяльністю дитячого центру, відві-
дали культурно-мистецький та інноваційний освітній центри, спор-
тивні та туристичні секції, де проводять своє дозвілля діти.

Спортсмени, в свою чергу, організували та залучили юних арте-
ківців до змагань з фехтування, водного поло, стрільби, легкої ат-
летики, які тепер проводитимуться в дитячому центрі систематич-
но в рамках тематичних змін.
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