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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 13 квітня 2017 року
USD 2687.5671   EUR 2850.1649      RUB 4.7353     /    AU 342476.68      AG 4920.94      PT 253437.58     PD 212586.56

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ
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ДОКУМЕНТИ

Розпорядження КМУ «Про схвалення Стратегії
забезпечення сталої відповіді на епідемії
туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного,
та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року та
затвердження плану заходів щодо її реалізації» 

ЦИФРА ДНЯ

Прем’єр готовий
звітувати перед
Верховною Радою

ЩО ЗРОБЛЕНО. Звіт уряду за минулий рік представив на засі-
данні Комітету Верховної Ради з питань економічної політики
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Він привітав членів Кабіне-
ту Міністрів з тим, що парламентський комітет взяв до відома на-
даний документ: «Це позитивне рішення — результат діяльності
кожного з вас. Ми налаштовані на подальшу співпрацю з Верхов-
ною Радою».

За цей непростий період, наголосив Прем’єр, уряд накопичив
власний досвід і більше занурився у проблематику в країні, що в
подальших звітах даватиме змогу представляти кращі результати
своєї діяльності. «Насправді звіт уряду — це наша спільна з вами
робота. Ми спираємося на підтримку українського парламенту в
тих рішеннях, які можемо реалізувати», — цитує департамент ін-
формації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну
слова Володимира Гройсмана. У будь-який момент, коли визна-
чить Верховна Рада, звіт може бути винесено на розгляд народних
депутатів.

ЦИТАТА ДНЯ

Рекс ТіллеРсон:
«Доки не буде

досягнуто  прогресу
відповідно 

до мінських угод,
ситуація в Україні
залишатиметься

перешкодою для
поліпшення відносин

між США та РФ».
Держсекретар США про вимогу деескалації насильства
на Донбасі, спровокованого агресивною політикою
Кремля 
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НЕБЕЗПЕЧНИЙ ВІК 

Чи вдасться майбутнім
психологам з Черкас
з’ясувати, що спонукає дітей
до участі в екстремальних
інтернет-іграх?

Як ескулапам вийти
із зачарованого кола

ГОСТРО. Спеціалісти розказали «Урядовому кур’єру» 
про ключове питання медичної освіти — баланс кількості 
і якості
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31,6 млрд грн 
прибутку, за даними Мінекономрозвитку,

отримали ТОП-100 українських державних
компаній у січні-червні 2016 року

Лелеки з Будимлі
ПОДИХ ЧОРНОБИЛЯ. Чому територія другої зони радіоактивного забруднення, 
на якій було заборонено жити, нині приростає дітворою й успішно розвивається 

Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»

Майже 200 кілометрів від 
Рівного, і ми в Будимлі, яка

причаїлася на самісінькому біло -
руському кордоні. Унікальність

поліського села, що в Дубровиць-
кому районі, в тому, що воно й досі
належить до другої чорнобиль-
ської зони. Після аварії на Чорно-
бильській АЕС, понад 30 років
тому, це була територія обов’язко-
вого (безумовного) відселення.

Тобто жити тут було заборонено
законодавчо. Нині життя тут про-
сто-таки вирує. Місцеві навіть
жартують, що, мовляв, розвиває-
мося, як у Китаї. У тутешніх
сім’ях народжується по 12—15 ді-
тей, загалом у селі майже 1000

жителів. До першого білоруського
села звідси 12 кілометрів, а до кор-
дону — лише 7. Річ у тім, що «за
Польщі» (до 1939 року) Будимля
належала до Столінського повіту
нинішньої Білорусі. Картоплю тут
і тепер називають не інакше, як

бульбою чи товченею, ходять по
гриби та ягоди в білоруські ліси,
дивляться тамтешні канали і жар-
тують теж по-білоруськи :
«Бульба йость, вода рядом,
дров нарубим — і порядок».
Та чи справді порядок? 5
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оголошення

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

Державна служба геології та надр України оголошує
Перелік

ділянок надр місцевого значення, які пропонуються для надання спеціальних дозволів на користування 
надрами, відповідно до абзацу третього пункту 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування 

надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615

№ 
п/п

Об’єкт надрокористування Початкова 
ціна

продажу 
дозволу,
тис. грн.

Назва об’єкта користування Вид корисної 
копалини

Вид  
користування  

надрами

Місце розташування

1 2 3 4 5 6
1 Буцинська ділянка геологічне  

вивчення
пісок Волинська обл., Старовижівський р-н 72,82

2 Південно-Солонське родовище видобування суглинки Львівська обл., Дрогобицький р-н 105,3
3 Оришківське родовище видобування суглинки Тернопільська обл.,  Гусятинський р-н 459,2
4 Бачкуринське родовище видобування суглинки Черкаська обл., Монастирищенський р-н 19,1
5 Архангельська ділянка геологічне  

вивчення
вапняк Херсонська обл., Високопільський р-н 83,64

6 Станівецька ділянка № 1,
Станівецька ділянка № 2

геологічне  
вивчення

суглинки Чернівецька обл., Глибоцький р-н 10,79

7 ділянка «Озеро Соснове» геологічне  
вивчення

пісок Сумська обл.,
Охтирський р-н

12,11

8 Ненадихівське родовище видобування суглинки Київська обл.,
Тетіївський р-н

34,2

9 Стецьківське родовище
Центральна ділянка

видобування пісок Сумська обл.,
Сумський р-н

89,4

10 Козівське родовище видобування пісок Тернопільська обл., Козівський р-н 69,4

Заява разом із зазначеними у додатку 1 документами щодо отримання спеціальних дозволів на корис-
тування надрами зазначених ділянок надр приймається від претендентів Державною службою геології та 
надр України за адресою: 03680, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, кім. 325.

Останній день подання заявок  15 травня 2017 року до 16 години.
З усіх питань звертатися: 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, кім. 416.
Державна служба геології та надр України.
Контактні особи:
1. Земська Світлана Анатоліївна – тел. (044) 456-50-61 (к. 416).
2. Шевченко Оксана Григорівна – тел. (044) 456-50-61 (к. 416).

Добропільський міськрайонний суд Донецької 
області (85004, м. Добропілля Донецької облас-
ті, вул. Банкова, 39 а) розглядає цивільну справу 
за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Державний ощадний банк України» до Полюк Інни 
Олександрівни, Іноземцевої Наталі Вікторівни, Хо-
мич Олени Іванівни, Полюка Дениса Ігоровича про 
стягнення заборгованості.

Відповідачі, Полюк Інна Олександрівна, 1985 р.н., 
Іноземцева Наталя Вікторівна, 1978 р.н., Полюк Де-
нис Ігорович, 1985 р.н., викликаються на 18 квіт-
ня 2017 року на 09:00 годину до Добропільського 
міськрайонного суду, кабінет №15, для участі у роз-
гляді справи у відкритому судовому засіданні.

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

Суддя Здоровиця О.В.

Дунаєвецький районний суд Хмельницької об-
ласті викликає в судове засідання Венгера Юрія 
Васильовича (05.05.1962 р. н.), адреса: вул. 3. 
Космодем’янської, буд. 14, смт Дунаївці Дунає-
вецького району Хмельницької області, Полігова 
Анатолія Анатолійовича (11.07.1962 р. н.) адреса:  
м. Стрий, вул. Січ. Стрільців, 5, Львівська область, 
як відповідачів по цивільній справі № 674/1600/16-ц 
пров. № 2/674/154/17 за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТ-
БАНК» до Венгера Юрія Васильовича, Шевельова 
Віктора Миколайовича, Полігова Анатолія Анатолі-
йовича про стягнення заборгованості за кредитним 
договором, яке відбудеться 27.04.2017 р. о 08:00 
год. в залі суду за адресою: вул. Красінських, 11,  
м. Дунаївці, Хмельницька область, 32400.

В разі неявки відповідачів в судове засідання або 
не повідомлення про причину неявки справа буде 
розглянута за наявними матеріалами за їх відсут-
ності (заочний розгляд).

Суддя В. М. Артемчук

Куйбишевський районний суд Запорізької області викли-
кає в судові засідання на 10 год. 00 хв. 18 квітня 2017 року та 
на 10 год. 00 хв. 03 травня 2017 року як відповідача Ковальо-
ва Романа Анатолійовича, останнє відоме місце проживан-
ня якого: Донецька обл., м. Сніжне, вул. Мусоргського, буд. 
29 по цивільній справі № 319/375/17 за позовом публічного 
акціонерного товариства «Державний ощадний банк» в осо-
бі філії Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Ко-
вальова Романа Анатолійовича про стягнення заборгованос-
ті за кредитним договором. Розгляд справи відбудеться в за-
лі засідань Куйбишевського районного суду Запорізької об-
ласті за адресою: 71001, Запорізька обл., смт Більмак, вул. 
Центральна, буд. 26а. Явка до суду є обов’язковою. Відпові-
дачу пропонується надати свої заперечення до позову та до-
кази. У разі неявки відповідач повинен повідомити суд про 
причини неявки.

В разі неявки без поважних причин справу буде розгляну-
то у відсутності особи згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК України за на-
явними в ній доказами.

Суддя Хамзін Т.Р.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає в 
судові засідання на 10 год. 30 хв. 18 квітня 2017 року та на 10 год. 
30 хв. 03 травня 2017 року як відповідачів Антонову Олену Ми-
хайлівну, останнє відоме місце проживання якої: Донецька обл., 
м. Сніжне, вул. Будівельників, буд. 3, кв. 8, та Антонова Олек-
сандра Миколайовича, останнє відоме місце проживання якого: 
Донецька обл., м. Сніжне, вул. Мурманська, буд. 41, кв. 24, по 
цивільній справі № 319/371/17 за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Державний ощадний банк» в особі філії До-
нецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Антонової Олени 
Михайлівни та Антонова Олександра Миколайовича про стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором. Розгляд справи від-
будеться в залі засідань Куйбишевського районного суду Запо-
різької області за адресою: 71001, Запорізька обл., смт Більмак, 
вул. Центральна, буд. 26а. Явка до суду є обов’язковою. Відпо-
відачам пропонується надати свої заперечення до позову та до-
кази. У разі неявки відповідачі повинні повідомити суд про при-
чини неявки.

В разі неявки без поважних причин справу буде розглянуто 
у відсутності особи згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК України за наявни-
ми в ній доказами.

Суддя Хамзін Т.Р.

Відповідач Костенко Юрій Олексійович (останнє відоме місце про-
живання: с. Шубині Стави, Лисянський район, Черкаська область) та 
представник третьої особи: ТОВ «Укртрастбуд» (вул. Анни Ахматової, 
5, м. Київ) викликаються в судове засідання у справі № 700/822/16-ц 
Пр. № 2/700/53/17 за позовом ТОВ «Промоторггруп Інженерія 2017» 
(раніше ТОВ «Ніко Сістем») до Костенка Юрія Олексійовича, третя 
особа без самостійних вимог — ТОВ «Укртрастбуд» про стягнення 
збитків.

Справа призначена до судового розгляду на 10.00 годину 25 квіт-
ня 2017 року в залі засідань Лисянського районного суду Черкась-
кої області за адресою: вул. Незалежності, 4, смт Лисянка, Черкась-
кої області.

Явка відповідача та представника третьої особи до суду 
обов’язкова. У разі неявки відповідача та представника третьої осо-
би до суду на вказану дату, справа буде розглянута без участі відпо-
відача та представника третьої особи за наявними доказами у справі.

Суддя Н.О. Добриднюк

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дні-
пропетровської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 185/1082/17 у відношенні Козирєва Олександра Івановича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Підготовче судове засідання по вказаному кримінальному прова-
дженню призначено на 10.30 годину 28 квітня 2017 року за адресою: 
Дніпропетровська область, місто Павлоград, вул. Дніпровська, 135.

Обвинувачений Козирєв Олександр Іванович викликається у су-
дове засідання в приміщення Іллічівського районного суду м. Марі-
уполя, який знаходиться за адресою: м. Маріуполь, пр-т. Металургів, 
231, яке буде проводитися в режимі відеоконференції головуючим 
суддею Тимченко С.О. на 28 квітня 2017 року о 10.30 годині.

Після опублікування оголошення в пресі, обвинувачений вважа-
ється повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі 
неявки обвинуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.

Токмацький районний суд Запорізької об-
ласті викликає в судове засідання Гудінову 
Марію Степанівну, як відповідача в цивіль-
ній справі № 328/755/17 за позовом приват-
ного акціонерного товариства «Маріуполь-
ський металургійний комбінат імені Ілліча» 
до Гудінової Марії Степанівни про розірван-
ня договору оренди. Судове засідання відбу-
деться 19 квітня 2017 року о 09.00 годині та 
28 квітня 2017 року о 09.00 год. (резервна да-
та) в приміщенні Токмацького районного су-
ду Запорізької області за адресою: Запорізь-
ка область, м. Токмак, вул. Володимирська, 
буд. 28. 

Суддя Андрущенко О.Ю.

Виноградівський районний суд Закарпат-
ської області викликає Богар Федора Фе-
доровича як відповідача по цивільній спра-
ві за позовом товариства з обмеженою від-
повідальністю «Закарпатгаз Збут» до Богар 
Федора Федоровича про стягнення забор-
гованості в судове засідання, призначене на 
18.04.2017 року о 09.00 год. у залі Виногра-
дівського районного суду за адресою: Закар-
патська область, м. Виноградів, вул. Тюльпа-
нів, 24.

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

Суддя Бак М.Д.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій об-
ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 
2) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Дер-
жавний ощадний банк України» в особі філії Доне-
цьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Купрія-
нової В.М., Важеніної Ю.Г., Ковальової О.В. про стяг-
нення заборгованості.

Відповідач по справі Купріянова Валентина Ми-
хайлівна, яка проживає за адресою: Донецька об-
ласть, м. Горлівка, вул. Чапаєва, б. 18, викликається 
на 10.45 год. 18 квітня 2017 року до суду для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідач по справі Важеніна Юлія Георгіївна, яка 
проживає за адресою: Донецька область, м. Горлів-
ка, вул. Beрещагина, б. 11, викликається на 10.45 
год. 18 квітня 2017 року до суду для участі у розгля-
ді справи по суті.

Відповідач по справі Ковальова Олена Володими-
рівна, яка проживає за адресою: Донецька область, 
м. Горлівка, вул. Волкова, б. 14/7, викликається на 
10.45 год. 18 квітня 2017року до суду для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбут-
тя відповідачі повинні повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа буде розглянута за їх відсут-
ності.

Суддя І.О. Сидоренко

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає у судове засідання як відповідачку по справі за позо-
вом Денисенко Сергія Михайловича про розірвання шлю-
бу, яке відбудеться 25.04.2017 року о 10.00:

Чернець Марину Олександрівну, 30.08.1976 р.н., остан-
нє відоме зареєстроване місце проживання (перебування) - 
Луганська обл., м. Ровеньки.

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

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

Суддя Т.В. Кускова

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, Доне-
цька обл., м Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивіль-
ну справу провадження № 2/229/299/2017, ЄУН 229/4474/16-ц 
за позовом публічного акціонерного товариства «РОДОВІД 
БАНК» до Віннік Олени Василівни, Вінніка Сергія Івановича 
про стягнення заборгованості за кредитним договором. Від-
повідачі у справі Віннік Олена Василівна, Віннік Сергій Івано-
вич (останнє їх місце проживання: Донецька обл., Ясинуват-
ський р-н, с. Желанне, вул. Желізнодоріжна, буд. МПС 13, 
кв. 6), викликаються на 18 квітня 2017 року на 09 год. 00 хв. 
до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. В разі неявки відповідачів справа буде 
розглянута у їх відсутності. 

Суддя Є.В. Петров

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає у судове засідання як відповідачів по справі за позовом 
ПАТ «Сбербанк» про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, яке відбудеться 20.04.2017 року о 14.30:

Скориченко Василь Вікторович, 18.09.1981 р.н., 
останнє відоме зареєстроване місце проживан-
ня (перебування) Луганська обл., с. Ясенівське; 
Касьянов Євген Олександрович, 26.01.1984 р.н., останнє ві-
доме зареєстроване місце проживання (перебування) Лу-
ганська обл., смт Пролетарський.

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

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

Г.В. Булгакова

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає у судове засідання як відповідача по справі за 
позовом ПАТ «Ідея Банк» про звернення стягнення 
на предмет застави, яке відбудеться 20.04.2017 ро-
ку об 11.00:

Яковенко Павло Іванович, 08.06.1957 р.н., останнє 
відоме зареєстроване місце проживання (перебуван-
ня) — Луганська обл., м. Ровеньки.

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

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

Суддя Г.В. Булгакова

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Колесник На-
талію Володимирівну як відповідачку в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/10552/16-ц за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Універсал 
Банк» до Колесник Наталії Володимирівни про стяг-
нення кредитної заборгованості, що відбудеться 20 
квітня 2017 року о 09.00 год.

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

Суддя Л.М. Осіпенко

Біловодський районний суд Луганської області 
викликає у судове засідання як відповідача по спра-
ві за позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» про стягнен-
ня заборгованості, яке відбудеться 20.04.2017 року 
о 15.40:

Кулешов Анатолій Васильович, 24.10.1972 р.н., 
останнє відоме зареєстроване місце проживання 
(перебування) Луганська обл., м. Ровеньки.

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

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

Суддя Г.В. Булгакова
Славутський міськрайонний суд Хмельницької обл. ви-

кликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

Мартинчук Дмитро Валентинович 18.04.2017 о 08:00 
(останнє відоме місце реєстрації: 30000, Хмельницька обл., 
м. Славута, вул. Лісна, буд.15, кв. 100, справа № 682/325/17, 
суддя  Зеленська В. І.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

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

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає у судове засідання як відповідача по справі за 
позовом Воробйової Ірини Миколаївни про розірван-
ня шлюбу, яке відбудеться 20.04.2017 року о 08.30:

Воробйов Сергій Васильович, 25.02.1970 р.н., 
останнє відоме зареєстроване місце проживання 
(перебування) — Луганська обл., смт Біловодськ.

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

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

Суддя Г.В. Булгакова

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської обл. (адре-
са суду: 56500, Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Кібріка, 
11) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

14.04.2017 о 10:30 до Шаманська Ольга Павлівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 56502, Миколаївська обл., м. Воз-
несенськ, вул. Матросова, буд. 96) справа № 473/704/17, суд-
дя Вуїв О. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по спра-
ві вважається належним чином повідомленим про час, день та 
місце проведення судового засідання.

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає у судове засідання як відповідача по справі за 
позовом Сапельнікової Ольги Анатоліївни про розі-
рвання шлюбу та стягнення аліментів, яке відбудеть-
ся 20.04.2017 року о 09.10:

Сапельніков Сергій Олександрович, 08.10.1973 
р.н., останнє відоме зареєстроване місце проживан-
ня (перебування) — Луганська обл., смт Станиця Лу-
ганська.

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

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

Суддя Г.В. Булгакова

Орджонікідзевський районний суд 
м.Харкова викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборго-
ваності, у судове засідання, яке відбудеться:

Алексеєнко Анна Василівна 18.04.2017 
о 10:00, останнє відоме місце реєстра-
ції: 61000, Харківська обл., м. Харків, вул. 
Другої П’ятирічки, буд. 29, кв. 7, справа  
№ 644/4824/16-ц, суддя  Бугера О. В.

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

З опублікуванням цього оголошення від-
повідач по справі вважається належним чи-
ном повідомленим про час, день та місце 
проведення судового засідання.

Білоцерківський міськрайонний суд Київ-
ської обл. викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборго-
ваності, у судове засідання, яке відбудеться:

Контуш Ольга Вікторівна 18.04.2017 
о 14:00, останнє відоме місце реєстрації: 
09113, Київська обл., м. Біла Церква, вул. 
Січневого Прориву, буд. 33, кв. 7, справа  
№ 357/1140/17, суддя  Дмитренко А. М.

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

З опублікуванням цього оголошення від-
повідач по справі вважається належним чи-
ном повідомленим про час, день та місце 
проведення судового засідання.

Гуляйпільський районний суд Запорізької 
обл. викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
Приватбанк, про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться:

Марійченко Володимир Григорович 
18.04.2017 о 08:45, останнє відоме місце реє-
страції: 70221, Запорізька обл., Гуляйпільський 
р-н, с. Нове Запоріжжя, вул. 40-річчя Перемо-
ги, буд. 10, справа № 315/203/17, суддя Ро-
манько О. О.

У разі неявки відповідача у призначений час 
або неповідомлення про причини неявки спра-
ва буде розглянута за його  відсутності за наяв-
ними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відпо-
відач по справі вважається належним чином 
повідомленим про час, день та місце проведен-
ня судового засідання.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачена Данілова Валентина 

Францівна, 02.01.1957 року народжен-
ня, відповідно до ст. ст. 134, 135, 323 КПК 
України викликається на 14 год. 05 хв.  
20 квітня 2017 року до Хмельницького 
міськрайонного суду (м. Хмельницький, 
вул. Кам’янецька, 117, каб. № 3, суддя Ан-
тонюк О.В., тел. 0 (382) 67 15 64 для прове-
дення судового розгляду у кримінально-
му провадженні № 120152410000000010 
за ч. 3 ст. 368 КК України. Поважні при-
чини неприбуття особи на виклик перед-
бачені у ст. 138 КПК України. Наслідки не-
прибуття на виклик передбачені у ст. 139 
КПК України.

Павлоградський міськрайонний суд Дні-
пропетровської області по кримінальній 
справі № 185/2143/17 за обвинуваченням 
Дворецького Андрія Анатолійовича у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, викликає обвинуваченого Дворець-
кого Андрія Анатолійовича в підготовче су-
дове засідання, яке призначене на 21 квітня 
2017 року о 13.00 год. та яке буде проводи-
тися головуючим суддею Косюк А.П. у примі-
щенні Павлоградського міськрайонного су-
ду за адресою: Дніпропетровська область,  
м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135.

Після опублікування оголошення в пре-
сі, обвинувачений вважається повідомленим 
про дату, час та місце розгляду справи. У разі 
неявки обвинуваченого справу буде розгля-
нуто за його відсутності.
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Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області викли-
кає у судове засідання Унгурян Юлію Михайлівну (останнє місце реє-
страції: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Горького, 62) 
для розгляду цивільної справи за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «ПриватБанк» до Унгурян Юлії Михайлівни 
про стягнення заборгованості.

Судове засідання призначено на 04.05.2017 на 09 годину 00 хвилин в 
приміщенні Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької об-
ласті за адресою: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Сагай-
дачного, 1/30. Заяву розглядає суддя Жикевич Т. Б.

У разі неявки Унгурян Ю. М. в судове засідання позовна заява буде 
розглянута за її відсутності. 

Болградський районний суд Одеської області повідомляє відповідача Маруняк Дми-
тра Олександровича, 13 лютого 1988 року народження, останнє відоме місце реєстра-
ції за адресою: вул. Степова, №1, с. Нові Білярі, Лиманський район, Одеська область, 
що 19.04.2017 року о 13:00 годині в залі судового засідання № 4 Болградського ра-
йонного суду Одеської області за адресою: Одеська область, м. Болград, вул. 25 Серп-
ня, № 192, відбудеться судове засідання по цивільній справі № 504/3263/16-ц за по-
зовом Маруняк Ірини Іванівни до Маруняк Дмитра Олександровича, третя особа Ор-
ган опіки та піклування Болградської районної державної адміністрації про позбавлен-
ня батьківських прав.

Болградський районний суд пропонує відповідачу Маруняк Дмитру Олександрови-
чу подати пояснення, заперечення та усі наявні у нього докази по справі особисто або 
через представника.

У разі неявки в судове засідання Маруняк Дмитра Олександровича, справа може бу-
ти розглянута за відсутності відповідача та його представника за наявними у справі до-
казами.

Суддя С. В. Кодінцева

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає як відповідача Сергєєву Світ-
лану Миколаївну, 01.07.1975 року народження, проживає за адресою: вул. Зарічна, 48, 
с. Мокроєланчик, Амвросіївський район, Донецька область, у судове засідання по ци-
вільній справі №323/901/17 (2/323/387/17) за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «Державний Ощадний банк України» в особі філії - Донецьке обласне управління 
AT «Ощадбанк» до Сергєєвої Світлани Миколаївни про стягнення заборгованості за кре-
дитом, під головуванням судді Плечищевої Оксани Валентинівни, кабінет №12.

Вам необхідно з’явитись у судові засідання 27 квітня 2017 року о 09-00 годині та 10 
травня 2017 року о 10-00 годині у приміщення суду за адресою: Запорізька область,  
м. Оріхів, вул. Травнева, 23.

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

Суддя О. В. Плечищева

Святошинський районний суд м Києва викликає відповідачку — Ту-
рову Надію Іванівну, останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. Бу-
даріна, 3 А, кв. 70, для участі в цивільній справі за позовом КП «Керую-
ча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського райо-
ну м. Києва», КП «Дирекція з утримання та обслуговування житлового 
фонду в Святошинському районі м. Києва» до Турової Н. І. про стягнен-
ня боргу за житлово-комунальні послуги.

Судове засідання відбудеться 30.05.2017 р. о 10 год. 30 хв. за адре-
сою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал № 6, суддя Ю. В. Войтенко.

У разі неявки відповідачки до суду без поважних причин або у разі 
неповідомлення про причини неявки, справа буде розглянута за її від-
сутності.

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області викли-
кає у судове засідання Малая Олександра Леонтійовича (останнє місце 
реєстрації: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, проспект Неза-
лежності, буд. 293, кв. 58) для розгляду цивільної справи за позовом 
Публічного акціонерного товариства комерційний банк  «ПриватБанк» 
до Малая Олександра Леонтійовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання призначено на 28.04.2017 на 09 годину 00 хвилин в 
приміщенні Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької об-
ласті за адресою: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Сагай-
дачного 1/30. Заяву розглядає суддя Жикевич Т. Б.

У разі неявки Малая О. Л. в судове засідання позовна заява буде роз-
глянута за його відсутності.

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає як відповідача Концукова Ва-
силя Олександровича, 20.01.1952 року народження, проживає за адресою: вул. Ломакі-
на, 94, м. Амвросіївка, Донецька область, 87300, у судове засідання по цивільній спра-
ві №323/778/17 (2/323/344/17) за позовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний Ощадний банк України» в особі філії -- Донецьке обласне управління AT «Ощад-
банк» до Концукова Василя Олександровича про стягнення заборгованості за кредитом, 
під головуванням судді Плечищевої Оксани Валентинівни, кабінет №12.

Вам необхідно з’явитись у судові засідання 27 квітня 2017 року о 10-00 годині та 10 
травня 2017 року об 11-00 годині у приміщення суду за адресою: Запорізька область,  
м. Оріхів, вул. Травнева, 23.

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

Суддя О. В. Плечищева

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (суддя О. О. 
Наумик) викликає в судове засідання, яке відбудеться 20 квітня 2017 
року о 16-00 год. за адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, 
корп.2, каб.19, у справі за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Універсал банк» про стягнення заборгованості, як відповідача

— Селіхова Сергія Олександровича, останнє місце проживання: До-
нецька область, м. Макіївка, вул. Донецька, 210.

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

У разі неявки відповідача у судове засідання справа, згідно з вимогам 
ЦПК України, може бути розглянута за його відсутності.

Чернігівський районний суд Запорізької області викликає у судове 
засідання, яке відбудеться о 09 год. 00 хв. 21 квітня 2017 року в примі-
щенні Чернігівського районного суду Запорізької області за адресою: 
Запорізька область, смт Чернігівка, вул. Соборна (Леніна), буд. 391, 
Демчука Ігоря Федоровича, останнє відоме місце реєстрації: 86300, До-
нецька область, м. Кіровське, вул. Панфіловців, 33, кв. 54, як відповіда-
ча по цивільній справі № 329/259/17 за позовом Публічного акціонерно-
го товариства «Державний Ощадний банк України» в особі філії — До-
нецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Демчука Ігоря Федоро-
вича про стягнення заборгованості. Суддя Богослов А. В. Попереджає-
мо, що в разі неявки в судове засідання без поважних причин або непо-
відомлення про причини неявки позов буде розглянуто у вашу відсут-
ність, за наявності доказів, що містяться в матеріалах справи.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Ві-
тка Олександра Вікторовича, 13.09.1961 року народження (останнє ві-
доме місце проживання: м. Севастополь, вул. Суворова, буд. 8) у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 4  
ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 27, ст. 113, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 437, ч. 2 ст. 28, 
ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України, у судове засідання, яке від-
будеться «20» квітня 2017 року об 11:00 год. за адресою: м. Київ, вул. 
Кошиця, 5, зал судових засідань №7, під головуванням судді Хіміча В. М.  
Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або до-
кумент, який посвідчує особу.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Марфіч Михайло Михайлович, 23.12.1959 р.н. зареєстрованого за 

адресою: Закарпатська область, Рахівський район, с. Великий Бич-
ків, вул. Волощука 6, останнє відоме місце проживання: м. Харків, вул. 
Кибальчича, 141, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК 
України вам необхідно з’явитися 18.04.2017 р. о 10.00 год. до слідчого 
слідчого відділу УСБУ у Львівській області Михаліцького B.C. (м. Львів, 
вул. С. Бандери, 1, каб. № 117, т. 032-255-33-40) для надання доступу 
до матеріалів досудового розслідування, отримання копії обвинуваль-
ного акта та реєстру матеріалів досудового розслідування у криміналь-
ному провадження № 22016140000000036. Поважні причини неприбут-
тя зазначені в ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття вказані в ст. 
139 КПК України.

Слідчий СВ УСБУ у Львівській області Михаліцький B.C.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Марфіч Михайло Михайлович, 23.12.1959 р.н. зареєстрованого за 

адресою: Закарпатська область, Рахівський район, с. Великий Бич-
ків, вул. Волощука 6, останнє відоме місце проживання: м. Харків, вул. 
Кибальчича, 141, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК 
України вам необхідно з’явитися 19.04.2017 р. о 10.00 год. до слідчого  
слідчого відділу УСБУ у Львівській області Михаліцького B.C. (м. Львів, 
вул. С. Бандери, 1, каб. № 117, т. 032-255-33-40) для надання доступу 
до матеріалів досудового розслідування, отримання копії обвинуваль-
ного акта та реєстру матеріалів досудового розслідування у криміналь-
ному провадження № 22016140000000036. Поважні причини неприбут-
тя зазначені в ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття вказані в ст. 
139 КПК України.

Слідчий СВ УСБУ у Львівській області Михаліцький B.C.

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської об-
ласті знаходиться кримінальне провадження № 185/10488/16-к у відношенні Мос-
кальова Олександра Анатолійовича за підозрою у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Підготовче судове завдання по вказаному кримінальному провадженню при-
значено на 09.00 годину 21 квітня 2017 року за адресою: Дніпропетровська об-
ласть, місто Павлоград, вул. Дніпровська, 135.

Обвинувачений Москальов Олександр Анатолійович викликається у судове за-
сідання в приміщення Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької облас-
ті, який знаходиться за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр-т. Металур-
гів, 30, яке буде проводитися в режимі відеоконференції головуючим суддею Тим-
ченко С.О. на 21 квітня 2017 року о 09.00 годині. Після опублікування оголошення 
в пресі, обвинувачений вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду 
справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя С.О. Тимченко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Харченко Борис Олександрович, 22.03.1976 р.н., останнє відоме міс-

це проживання: Львівська область, Жовківський район, с. Мервичі, вул. 
Куликівська, 15, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК Укра-
їни вам необхідно з’явитися 18.04.2017 р. об 11.00 год. до слідчого слід-
чого відділу УСБУ у Львівській області Михаліцького B.C. (м. Львів, вул.  
С. Бандери, 1, каб. № 117, т. 032-255-33-40) для надання доступу до 
матеріалів досудового розслідування, отримання копії обвинувально-
го акта та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінально-
му провадження № 22016140000000012. Поважні причини неприбуття 
зазначені в ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття вказані в ст. 139 
КПК України.

Слідчий СВ УСБУ v Львівській області Михаліцький В.С.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Харченко Борис Олександрович, 22.03.1976 р.н., останнє відоме міс-

це проживання: Львівська область, Жовківський район, с. Мервичі, вул. 
Куликівська, 15, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК 
України вам необхідно з’явитися 19.04.2017 р. об 11.00 год. до слід-
чого слідчого відділу УСБУ у Львівській області Михаліцького B.C. (м. 
Львів, вул. С. Бандери, 1, каб. № 117, т. 032-255-33-40) для надання до-
ступу до матеріалів досудового розслідування, отримання копії обвину-
вального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримі-
нальному провадження № 22016140000000012. Поважні причини не-
прибуття зазначені в ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття вказані в  
ст. 139 КПК України.

Слідчий СВ УСБУ v Львівській області Михаліцький В.С.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області по 
кримінальній справі № 761/37549/16-к за обвинуваченням Горбунова 
Сергія Володимировича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-
3 КК України, викликає обвинуваченого Горбунова Сергія Володимиро-
вича в підготовче судове засідання, яке призначене на 15 травня 2017 
року о 15.00 год., та яке буде проводитися головуючим суддею Косюк 
А.П. в приміщенні Павлоградського міськрайонного суду, який знахо-
диться за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дні-
провська, 135.

Після опублікування оголошення в пресі, обвинувачений вважається 
повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки об-
винуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя А.П. Косюк
Виноградівський районний суд Закарпатської обл. викликає відпові-

дача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться:

Улеєв Андрій Леонідович 18.04.2017 о 13:00 (останнє відоме міс-
це реєстрації: 90330, Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с. Вели-
ка Копаня, вул. Леніна, буд. 98, справа № 299/235/17, суддя  Бак М. Д.

Дрiя Галина  Степанiвна 19.04.2017 о 08:30 (останнє відоме місце ре-
єстрації: 90332, Закарпатська обл., Виноградiвський р-н, смт. Короле-
во, вул.Червоноармiйська, буд. 232, справа № 299/509/17, суддя  Бак 
М. Д.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про 
причини неявки справа буде розглянута за його  відсутності за наявни-
ми доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього 
оголошення відповідач по справі вважається належним чином повідо-
мленим про час, день та місце проведення судового засідання.

Пирятинський районний суд Полтавської обл. викликає відповідача 
за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове 
засідання, яке відбудеться:

Вергун Людмила Василівна 18.04.2017 о 08:30 (останнє відоме місце 
реєстрації: 37001, Полтавська обл., м. Пирятин, вул. Шевченка, буд. 48, 
справа № 544/52/17, суддя  Нагорна Н. В.

Ложкін Олександр Олександрович 24.04.2017 о 09:00 (останнє відо-
ме місце реєстрації: 37000, Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Кро-
ти, вул. Зої Космодем’янської, буд. 39, справа № 544/64/17, суддя  Сай-
ко О. О.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про 
причини неявки справа буде розглянута за його  відсутності за наявни-
ми доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього 
оголошення відповідач по справі вважається належним чином повідо-
мленим про час, день та місце проведення судового засідання.

Полтавський районний суд Полтавської обл. викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться:

Цуркан Георгій Григорович 19.04.2017 о 10:00 (останнє відоме місце ре-
єстрації: 38701, Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Ковалівка, вул. Миру, 
буд. 14, справа № 545/3916/16-ц, суддя  Гальченко О. О.

Лисич Олександра Іванівна 28.04.2017 о 09:30 (останнє відоме місце реє-
страції: 38713, Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Гожули, вул. Кірова, буд. 
7, гурт., справа № 545/2541/16-ц, суддя  Гальченко О. О.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про при-
чини неявки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України.

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

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні судового  
засідання в порядку спеціального судового провадження

Обвинувачений Пронько Юрій Олександрович, 02.04.1962 року наро-
дження, зареєстрований за адресою: Луганська область, Біловодський 
район, с. Бараниківка, вул. Юрченка, 92, відповідно до вимог ст.ст. 297-
5, 323 КПК України викликається в судове засідання в порядку спеці-
ального судового провадження, яке відбудеться 25 квітня 2017р. о 13 
годині 00 хвилин у приміщенні Біловодського районного суду Луган-
ської області за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Лу-
ганська, 30, для участі в судовому засіданні в якості 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 Є.О. Соболєв

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області по 
кримінальній справі № 185/2592/17 за обвинуваченням Матющенко 
Катерини Сергіївни у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, викликає обвинувачену Матющенко Катерину Сергіївну в 
підготовче судове засідання, яке призначене на 15 травня 2017 року 
о 14.00 год., та яке буде проводитися головуючим суддею Косюк А.П. 
в приміщенні Павлоградського міськрайонного суду, який знаходить-
ся за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпров-
ська, 135.

Після опублікування оголошення в пресі, обвинувачений вважається 
повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки об-
винуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя А.П. Косюк

Добропільський міськрайонний суд Донецької обл. викликає відпо-
відача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться:

18.04.2017 о 10:20 до Адамова Любов Леонтіївна (останнє відоме 
місце реєстрації: 85001, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Декабрис-
тів, буд. 9, кв. 9) справа № 227/929/17, суддя Левченко А. М.

18.04.2017 о 09:50 до Янін Віталій Олександрович (останнє відоме 
місце реєстрації: 85020, Донецька обл., Добропільський р-н, смт Свя-
тогорівка, вул. Шевченка, буд. 3) справа № 227/523/17, суддя Левчен-
ко А. М.

18.04.2017 о 09:40 до Вініченко(Шалберкін) Сергій Іванович (останнє 
відоме місце реєстрації: 85000, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Са-
ратовська, буд. 33, кв. 18) справа № 227/833/17, суддя Левченко А. М.

18.04.2017 о 10:30 до Петренко Ганна Миколаївна (останнє відоме 
місце реєстрації: 85000, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Лісний, буд. 
6, кв. 31) справа № 227/802/17, суддя Левченко А. М.

20.04.2017 о 08:30 до Сирота Наталя Сергіївна (останнє відоме місце 
реєстрації: 85013, Донецька обл., Добропільський р-н, с. Нововодяне, 
вул. Степова, буд. 7) справа № 227/816/17, суддя Кошля А. О.

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

З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважаєть-
ся належним чином повідомленим про час, день та місце проведення 
судового засідання.

Лисичанський міський суд Луганської області повідомляє, що 11 квіт-
ня 2017 року ухвалою відкрите наказне провадження №2-н/415/28/17 
за заявою Публічного акціонерного товариства «Луганськгаз» в особі 
філії Лисичанського міжрайонного управління з експлуатації газово-
го господарства про видачу судового наказу про стягнення з Пятушко 
Анастасії Василівни, яка зареєстрована за адресою: вул. Дружби, 49, м. 
Лисичанськ Луганської області, заборгованості за послуги з газопоста-
чання у сумі 11 806 гривень 17 копійок. Відповідно до ст. 102 ЦПК Укра-
їни у разі прийняття судом ухвали про відкриття наказного проваджен-
ня, суд у триденний строк з моменту її постановлення видає судовий на-
каз по суті заявлених вимог, яке відбудеться в приміщенні суду за адре-
сою: м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38, каб. 17. Видача судового на-
казу проводиться без судового засідання і виклику стягувача та борж-
ника для заслухання їх пояснень на підставі ст. 102 ЦПК України

Суддя Ю.О. Калмикова

Лисичанський міський суд Луганської області повідомляє, що 11 квіт-
ня 2017 року ухвалою відкрите наказне провадження №2-н/415/26/17 за 
заявою Публічного акціонерного товариства «Луганськгаз» в особі філії 
Лисичанського міжрайонного управління з експлуатації газового госпо-
дарства про видачу судового наказу про стягнення з Ковальова Мико-
ли Макаровича, який зареєстрований за адресою: вул. В.Івасюка, 13, кв. 
10, м. Лисичанськ Луганської області, заборгованості за послуги з га-
зопостачання у сумі 6024 гривні 77 копійок. Відповідно до ст. 102 ЦПК 
України у разі прийняття судом ухвали про відкриття наказного прова-
дження, суд у триденний строк з моменту її постановлення видає судо-
вий наказ по суті заявлених вимог, яке відбудеться в приміщенні суду 
за адресою: м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38, каб. 17. Видача судо-
вого наказу проводиться без судового засідання і виклику стягувача та 
боржника для заслухання їх пояснень на підставі ст. 102 ЦПК України.

Суддя Ю.О. Калмикова
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Дружківський міський суд Донецької обл. викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться:

Безуглов Володимир Валерійович 18.04.2017 о 
16:30 останнє відоме місце реєстрації: 84205, Доне-
цька обл., м. Дружківка, вул. Петра Радченка, буд. 38, 
кв. 406, справа № 229/527/17, суддя  Петров Є. В.

Герус Олексій Миколайович 20.04.2017 об 11:30 
останнє відоме місце реєстрації: 84200, Донецька 
обл., м. Дружківка, вул. Новосадова, буд. 17, справа 
№ 229/715/17, суддя  Петров Є. В.

Багнюкова Олена Борисівна 20.04.2017 о 15:30 
останнє відоме місце реєстрації: 84207, Донецька 
обл., м. Дружківка, вул. Космонавтів, буд. 15, кв. 7,8, 
справа № 229/507/17, суддя  Петров Є. В.

Мушко Олександр Петрович 20.04.2017 о 13:15 
останнє відоме місце реєстрації: 84200, Донецька 
обл., м. Дружківка, вул. Леніна, буд. 31, кв. 43, спра-
ва № 229/737/17, суддя  Петров Є. В.

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

З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

П’ятихатський районний суд Дніпропетровської 
обл. викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк», про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться:

Кравець Світлана Іванівна 18.04.2017 о 13:45 
останнє відоме місце реєстрації: 52171, Дніпропе-
тровська обл., П’ятихатський р-н, с. Грушуватка,  
вул. Степова буд. 12, справа № 190/119/17-ц, суддя  
Семенников О. Ю.

Осинець Ростислав Георгійович 18.04.2017 о 
13:30 останнє відоме місце реєстрації: 52119, Дні-
пропетровська обл., П’ятихатський р-н, сел. Зо-
ря (Зоря Комунізму), вул. Нова, буд. 2, кв. 3, справа  
№ 190/115/17-ц, суддя  Семенников О. Ю.

Баутіна Вікторія Анатоліївна 18.04.2017 о 14:00 
останнє відоме місце реєстрації: 52150, Дніпро-
петровська обл., П`ятихатський р-н, с. Лозуватка,  
вул. Калініна буд. 25, справа № 190/117/17-ц, суддя  
Семенников О. Ю.

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

З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє, що вважаються втраченими наступ-
ні бланки:

обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власни-
ків наземних транспортних засобів: серія АІ: 9128267, 8670193, 8884197, 
9718888, 7986669-7986670, 8001645-8001647, 8670179-8670180, 9997679-
9997682; серія AЕ: 3234966, 8957463-8957464; серія AК: 2341776, 1612311, 
1609039, 1609640, 4947408, 2335357-2335359, 2335394-2335396, 2335398-
2335403, 3049071-3049072, 1612171-1612175; Зелена Картка Білорусь, 
Молдова, Росія та Азербайджан: 12363767, 12361542, 12627786-12627800; 
добровільне страхування відповідальності за оплату наданих послуг під 
час поїздки за кордон: 2569445, 2263062, 2490783, 2482779, 2307008, 
2337541, 2322546, 2356753, 2391929, 2391917, 2083507, 1993235, 1993287, 
2026626, 2464175, 2464179, 2464318, 1993218, 1993227, 1993231, 1993238, 
1941099, 1941105, 2473837, 2408365, 1904939, 1904950, 2397858, 2435308, 
2513859, 2409149, 2409263, 2442112, 2442165, 2442323, 2442375, 2469210, 
2489564, 2489837, 2489849, 2489851, 2379265, 2379285, 2379475, 2379491, 
2379500, 2379538, 2278620, 2278701, 2278816, 2278833, 2341389, 2368022, 
2368044, 2368860, 2368866, 2311680, 2312073, 2312085, 2368056, 2341305, 
1993216, 1993224, 1993226, 1993228, 1993281, 2338908, 2338945, 2288523, 
2417752, 2268909, 2268922, 2268929, 2245494, 2329477, 2387663, 2387666, 
2387691, 2401088, 2347532, 2371738, 2401402, 2340346, 2399336, 2333088, 
2333091, 2399396, 2401455, 2401525, 2401536, 2414941-2414942, 2083512-
2083513, 2017156-2017157, 1993220-1993221, 1993283-1993285, 1816751-
1816752, 2473840-2473843, 1904944-1904946, 2435292-2435294, 2397825-
2397828, 2517230-2517232, 2442983-2442984, 2469201-2469202, 2489834-
2489835, 2489923-2489929, 2379274-2379276, 2379303-2379312, 2379325-
2379326, 2379346-2379351, 2379472-2379473, 2379511-2379513, 2379547-
2379550, 2379553-2379555, 2379557-2379565, 2379567-2379571, 2379581-
2379582, 2379584-2379592, 2379600-2379602, 2379614-2379615, 2278613-
2278614, 2278651-2278659, 2278663-2278667, 2278671-2278672, 2278676-
2278681, 2278693-2278696, 2278818-2278819, 2278821-2278822, 2278826-
2278827, 2278837-2278839, 2278862-2278867, 2278870-2278872, 2278877-
2278878, 2311868-2311872, 2368047-2368050, 2368873-2368875, 2368061-
2368063, 2368065, 1941100-1941101, 1941108-1941110, 2268944-2268945, 
2347550-2347560, 2387603-2387604, 2387658-2387661, 2387696-2387698, 
2330976-2330985, 2283111-2283112, 2283114-2283117, 2284659-2284660, 
2309235-2309236.

Апеляційний суд Полтавської області викли-
кає представника Приватного підприємства «Оли-
шівське» (остання відома адреса місцезнаходжен-
ня: 15575, Чернігівська обл., Чернігівський р-н., смт 
Олишівка, вул. Чернігівська, буд. 3), як відповідача, 
щодо розгляду апеляційної скарги представника за 
довіреністю Налчаджи Ольги Олексіївни, Гуріна Дми-
тра Юрійовича на рішення Київського районного су-
ду м. Полтави від 14 лютого 2017 року по справі за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Банк 
Демарк» в особі уповноваженої особи Фонду гаран-
тування вкладів фізичних осіб на здійснення лікві-
дації Публічного акціонерного товариства «Банк Де-
марк» Приходько В.О. до Приватного підприємства 
«Олишівське», Налчаджи Ольги Олексіївни про за-
стосування наслідків недійсності нікчемного право-
чину, третя особа: Відділ примусового виконання рі-
шень управління державної виконавчої служби Го-
ловного територіального управління юстиції у Черні-
гівській області.

Судове засідання відбудеться о 09 год. 00 хв. 27 
квітня 2017 року у приміщенні Апеляційного суду 
Полтавської області за адресою: м. Полтава, вул. Со-
борності, 24.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки спра-
ва буде розглянута за вашої відсутності. Сторона по 
справі зобов’язана повідомити суд про причини не-
явки у судове засідання.

Суддя Кривчун Т. О.

Втрачені документи
Паспорти громадянина України для виїзду за кордон. Номери пас-

портів: FE917223 та EH785406, видані на ім’я СЕРЕБРЯКОВ ГЛІБ/
SEREBRІAKOV GLIB, вважати недійсними.

Втрачений судновий квиток 

на човен УКА 1885-К зареєстрований на ім’я 

Славінський Михайло Федорович, вважати недійсним.

Втрачений судовий білет СЯ 004068, зареєстрований в СК 160 запис 
22, від 05.08.2009 року на ім’я Глухонець Олександр Володимирович,  
на човен «Прогресс», двигун Mercuri 30E з реєстраційним номером 

КАС-1109К вважати недійсним.

Чернігівський районний суд Запорізької області викликає 
у судове засідання, яке відбудеться о 09 год. 30 хв. 21 квітня 
2017 року в приміщенні Чернігівського районного суду Запо-
різької області за адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, 
вул. Соборна (Леніна) буд. 391, Завалія Сергія Юрійовича, остан-
нє відоме місце реєстрації: 86300, Донецька область, м. Кіров-
ське, вул. Шахтостроітелей, 120, Завалій Ганну Юріївну, остан-
нє відоме місце реєстрації: 86300, Донецька область, м. Кіров-
ське, вул. 40 років Жовтня, 53, як відповідачів по цивільній спра-
ві № 329/258/17 за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Державний Ощадний банк України» в особі філії Донецьке об-
ласне управління AT «Ощадбанк» до Завалія Сергія Юрійови-
ча, Завалій Ганни Юріївни про стягнення заборгованості. Суддя  
Богослов А. В. Попереджаємо, що в разі неявки в судове засідан-
ня без поважних причин або неповідомлення про причини неяв-
ки позов буде розглянуто у вашу відсутність, за наявності дока-
зів, що містяться в матеріалах справи.

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінниць-
кої області викликає у судове засідання Цільмак Альону 
Олегівну (останнє місце реєстрації: Вінницька область, 
м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, 15, кв. 10) для 
розгляду цивільної справи за позовом Публічного акціо-
нерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до 
Цільмак Альони Олегівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання призначено на 04.05.2017 на 09 го-
дину 30 хвилин в приміщенні Могилів-Подільського 
міськрайонного суду Вінницької області за адресою: Ві-
нницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачно-
го 1/30. Заяву розглядає суддя Жикевич Т. Б.

У разі неявки Цільмак А. О. в судове засідання позо-
вна заява буде розглянута за її відсутності.

Апеляційний суд Житомирської області викликає в судо-
ве засідання Кравченка Юрія Олександровича та Біляка Вла-
дислава Миколайовича, як відповідачів у цивільній справі  
№ 22ц/776/791/17 за позовом заступника прокурора Житомир-
ської області в інтересах держави в особі Барашівської сільської 
ради Ємільчинського району до Головного управління Держгео-
кадастру у Житомирській області, Кравченка Юрія Олександро-
вича, Біляка Владислава Миколайовича, Реєстраційного секто-
ра Ємільчинської районної державної адміністрації про визна-
ння недійсним наказу, скасування рішення про державну реє-
страцію права власності на земельну ділянку та зобов’язання її 
повернути.

Розгляд справи призначено на 18 квітня 2017 року о 10 год. 
00 хв. та відбудеться за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 24.

У разі неявки відповідачів в судове засідання справу буде роз-
глянуто у їх відсутність на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Р. М. Борисюк

Дарницький районний суд м. Києва викликає 
обвинувачену Ісламгулову Олену Володимирівну, 
04.02.1960 року народження, останнє відоме міс-
це проживання за адресою: вул. Строїтельна, 18,  
м. Саки, АР Крим, у вчиненні злочинів передбаче-
них ч. 1 ст. 111 КК України у судове засідання, що 
призначене на 20.04.2017 року о 13-30 год. Явка до 
суду є обов’язковою! При собі необхідно мати пас-
порт або документ, що посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбу-
деться в приміщення Дарницького районного суду 
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 
7/13, каб. № 10, під головуванням судді Щасної Т. В.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане ого-
лошення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутності обвинуваченої в порядку спеціального 
судового провадження.

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає як 
відповідача Гавриш Сергія Алімовича, 14.07.1962 року наро-
дження, проживає за адресою: вул. Київська, 19, м. Амвросі-
ївка, Донецька область, у судове засідання по цивільній справі  
№ 323/904/17 (2/323/389/17) за позовом Публічного акціонерно-
го товариства «Державний Ощадний банк України» в особі філії 
Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Гавриш Сергія 
Алімовича про стягнення заборгованості за кредитом під голо-
вуванням судді Плечищевої Оксани Валентинівни, кабінет № 12.

Вам необхідно з’явитись у судові засідання 27 квітня 2017 ро-
ку о 08.30 годині та 10 травня 2017 року о 09.30 годині у примі-
щення суду за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Трав-
нева, 23.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважа-
ється повідомленим про час та місце розгляду справи та у випад-
ку неявки до суду справу може бути розглянуто за його відсут-
ності на підставі наявних у ній даних чи доказів (постановляє за-
очне рішення) на підставі ст.169 ЦПК України.

Суддя О. В. Плечищева

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає як відпо-
відача Бондаренко Олександра Костянтиновича, 18.10.1952 року на-
родження, проживає за адресою: вул. Леніна, 30/2, с. Ул’яновское, 
Амвросіївський район, Донецька область, у судове засідання по ци-
вільній справі № 323/896/17 (2/323/382/17) за позовом Публічного 
акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України» в осо-
бі філії Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Бондарен-
ко Олександра Костянтиновича про стягнення заборгованості за кре-
дитом під головуванням судді Плечищевої Оксани Валентинівни, ка-
бінет № 12.

Вам необхідно з’явитись у судові засідання 27 квітня 2017 року о 
09.30 годині та 10 травня 2017 року о 10.30 годині у приміщення суду 
за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Травнева, 23.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається 
повідомленим про час та місце розгляду справи та у випадку неявки 
до суду справу може бути розглянуто за його відсутності на підставі 
наявних у ній даних чи доказів (постановляє заочне рішення) на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. В. Плечищева

В провадженні судді Бердянського міськрайонного 
суду Дністрян О.М. знаходиться цивільна справа за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Державний 
ощадний банк України» в особі філії Донецьке обласне 
управління AT «Ощадбанк» про стягнення заборгова-
ності: № 310/891/17 до Симонова Олексія Вікторовича.

Розгляд справи призначено на 27 квітня 2017 року на 
09 год. 10 хв. в приміщенні Бердянського міськрайонно-
го суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, 
вул. Консульська, 64, каб. 409.

Суд викликає як відповідача Симонова Олексія Вікто-
ровича.

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

Суддя О. М. Дністрян

Шевченківський районний суд м. Киє-
ва за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська,  
31-А, (каб. № 303), викликає на 13.05.2017 
року на 14 год. 45 хв. відповідача Кресіна 
Олега Вікторовича у цивільній справі за 
позовом Бедріної Наталії Михайлівни до 
Кресіна Олега Вікторовича про стягнення 
заборгованості та неустойки (пені) за про-
строчення сплати аліментів.

Відповідач викликається у судове за-
сідання, у разі неявки відповідача спра-
ва розглядатиметься за його відсутності.

Суддя В. О. Волошин

Голосіївський районний суд м. Києва викликає відповідача – Місь-
кова Олександра Васильовича – по цивільній справі за позовом Само-
йленка Василя Петровича до Міськова Олександра Васильовича  про 
визнання особи такою, що втратила право користування житловим 
приміщенням.

Остання відома адреса місцезнаходження відповідача:
 Міськова Олександра Васильовича: м. Київ, вул. Адмірала Ушако-

ва, буд. 4, кв. 1.
Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою: 03127, 

м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, буд. 14-а, каб. № 15, 06 червня 2017 
року о 12 год. 00 хв.

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

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів (аукціону)

з продажу активів ПАТ «БАНК КАМБІО»
ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»

Номер лота: Q80249b1523- Q80249b1529,
Q80249b2649- Q80249b2653

Короткий опис активів (майна) в лоті Права вимоги за кредитними договорами

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону 03.05.2017 р.

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
22-kambio/11243-03052017-403887

Державне агентство резерву України оголошує аукціон з реалізації 
прокату чорних та кольорових металів, олова, метизів, труб, сірки, ін-
струменту алмазного, підшипників, електродвигунів, гетинаксу, тексто-
літу, склотекстоліту, пароніту, картону прокладного, болтів та костилів 
колійних, стрічки конвеєрної гумотканинної.

Аукціон відбудеться 11 травня 2017 р. о 15:00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за проведення аукціону: 

Одінцова Л.А.(235-17-42), Шкляр Л. П. (234-32-28).
Детальна інформація про умови проведення аукціону розміщена на 

офіційному веб-сайті Держрезерву України – www.gosrezerv.gov.ua.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Семенов Глеб Геннадійович, 13.06.1968 року на-
родження, що проживає за адресою: м. Донецьк,  вул. Дніпродзер-
жинська, буд. 16, кв. 117, на підставі ст.ст.297-5, 133, 135 КПК Украї-
ни, Вам необхідно з’явитися  18 квітня 2017 року у період часу з 09.00 
до 16.30 годин до каб. 307 СВ УСБУ в Донецькій області, до старшо-
го слідчого в ОВС Онищенка М. М., за адресою: Донецька область,  
м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд.33, для проведення слід-
чих (процесуальних) дій з Вашою участю у кримінальному проваджен-
ні № 22014050000000252 за ч.1 ст.258-3 КК України, а саме – допиту як 
підозрюваного, повідомлення про зміну підозри, відкриття матеріалів, 
відповідно до вимог ст. ст. 46, 47, 54, 278, 290, 291 КПК України.

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів (аукціону)

з продажу активів ПАТ «БАНК КАМБІО»
ТОВ «Е-ТЕНДЕР»

Номер лота: Q80149b1520- Q80149b1522
Короткий опис активів (майна) в лоті Права вимоги за кредитними договорами
Електронна адреса для доступу до відкритих  
торгів (аукціону)/електронного аукціону www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону 04.05.2017 р.

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
22-kambio/11237-04052017-403888

Котелевський районний суд Полтавської області в цивільній справі за позовом Проко-
пів Людмили Яківни до Лізингової компанії ТОВ «УКРКОМ «АГРОКАРСМОБІЛ» про захист 
прав споживача, визнання недійсним договору майнового лізингу та стягнення грошових 
коштів викликає в судове засідання як відповідача Лізингову компанію ТОВ «УКРКОМ «АГ-
РОКАРСМОБІЛ» (юридична адреса: 03186, м. Київ, Солом’янський район, бульвар Чоколів-
ський, буд. 19). Судове засідання відбудеться 11 травня 2017 року о 09 год. 00 хв. у при-
міщенні суду за адресою: смт Котельва Полтавської області, вул. Полтавський шлях, 235.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки, справу буде розглянуто за Вашої відсутності.
Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове засідання.
У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки 

справа буде розглянута за його відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

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

Суддя  Цвітайло П. В.

Розівський районний суд Запорізької області (70300 Запорізька область, 
смт Розівка, вул.Новобудови, 23) розглядає цивільну справу за позовом Са-
мохова Миколи Петровича до Моруги Олександра Володимировича про стяг-
нення заборгованості.

Відповідач по справі №327/68/17 – Моруга Олександр Володимирович, 26 
січня 1979 року народження, викликається до суду на 09 год. 30 хв. 21 квітня 
2017 року для участі у розгляді справи по суті.

Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України, з опублікуванням оголошення про 
виклик відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення проти позову та докази 
на їх підтвердження. У випадку неявки відповідача в судове засідання та не-
повідомлення суду про поважну причину неявки позов буде розглянутий за 
його відсутності за наявними у справі доказами. 

Суддя Антіпова Т. А.

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає Ях Наталію Йосипів-
ну, 20.09.1975 року народження, проживає за адресою: вул. Молодіжна, 59/27, 
м. Амвросіївка, Донецька область, 87304, у судове засідання по цивільній спра-
ві № 323/780/17 (2/323/346/17) за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Державний ощадний банк України» в особі філії Донецьке обласне управління AT 
«Ощадбанк» до Ях Наталії Йосипівни про стягнення заборгованості за кредитом 
під головуванням судді Плечищевої Оксани Валентинівни, кабінет № 12.

Вам необхідно з’явитись у судові засідання 24 квітня 2017 року о 08.30 годи-
ні у приміщення суду за адресою: Запорізька область, м, Оріхів, вул. Травнева, 23.

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

Суддя О. В. Плечищева

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області викликає у судове засі-
дання Глухову Лілію Михайлівну (останнє місце реєстрації: Вінницька область, м. Моги-
лів-Подільський, пл. Соборна, буд. 5, кв. 1) та Глухову Кароліну Олександрівну (остан-
нє місце реєстрації: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, пл. Соборна, буд. 5, кв. 
1) для розгляду цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «ПриватБанк» до Глухової Лілії Михайлівни, Глухової Кароліни Олек-
сандрівни, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог Могилів-Подільський місь-
крайонний відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління 
юстиції у Вінницькій області про звільнення майна з-під арешту.

Судове засідання призначено на 28.04.2017 на 10 годину 00 хвилин в приміщенні Мо-
гилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області за адресою: Вінницька обл., 
м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного 1/30. Заяву розглядає суддя Жикевич Т. Б.

У разі неявки Глухової Л. М. та Глухової К. О. в судове засідання позовна заява буде 
розглянута за їх відсутності.
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Хмельницький міськрайонний суд повідомляє Ла-

ніна Андрія Сергійовича 01.11.1975 р.н. про те, що 24 

квітня 2017 року о 09 годині 30 хвилин буде слуха-

тись справа за позовом ПАТ «Державний експортно-

імпортний банк України» до Ланіна Андрія Сергійо-

вича про стягнення заборгованості в приміщенні су-

ду по вулиці Кам’янецькій, 117, м. Хмельницького, 1 

поверх, кабінет № 12.

Суддя Н. М. Салоїд

Новоайдарський районний суд викликає Велиго-
шу Миколу Анатолійовича, як відповідача в судове 
засідання за позовом Велигоша Вікторії Василівни 
до Велигоша Миколи Анатолійовича про розірвання 
шлюбу, що відбудеться 19 квітня 2017 року о 12.30 
годині в приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Новоайдар, вул. Миру, 38.

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

Суддя В. Б. Мартинюк

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької об-
ласті викликає у судове засідання Мотрюка В’ячеслава Ва-
сильовича (останнє місце реєстрації: Вінницька область,  
м. Могилів-Подільський, вул. Покровська, 45, кв. 1) для роз-
гляду цивільної справи за позовом Мотрюк Лариси Дми-
трівни до Мотрюка В’ячеслава Васильовича про розірван-
ня шлюбу.

Судове засідання призначено на 28.04.2017 на 11 годи-
ну 00 хвилин в приміщенні Могилів-Подільського міськра-
йонного суду Вінницької області за адресою: Вінницька обл.,  
м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного 1/30. Заяву роз-
глядає суддя Жикевич Т. Б.

У разі неявки Мотрюка В.В. в судове засідання позовна 
заява буде розглянута за його відсутності.

Дзержинський міський суд Донецької області 
(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ «Державний ощад-
ний банк України» до Музика Сергія Борисовича про 
стягнення заборгованості. Відповідач по справі Му-
зика Сергій Борисович (зареєстрований за адресою: 
83033, м. Донецьк, вул. Альохіна, 24), викликаєть-
ся на 27 квітня 2017 року на 09.30 год. до суду, каб.  
№ 8, 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 розглянута у його відсутності.

Суддя О. Г. Геря

Дубенський міськрайонний суд викликає Лебедь Віру Єлі-
сеївну, Краснову Надію Миколаївну, Дмитрієву-Буряк Галину 
Євгеніївну, Свінтозельського Василя Степановича, як відпо-
відачів у цивільній справі № 559/811/16-ц за позовною зая-
вою Сорочинської Наталії Миколаївни до Лебедь Віри Єлісе-
ївни, Краснової Надії Миколаївни, Дмитрієвої-Буряк Галини 
Євгеніївни, Свінтозельського Василя Степановича про усу-
нення перешкод у користуванні майном, в судове засідання, 
яке відбудеться 06 червня 2017 року о 09 год. 00 хв. в примі-
щенні Дубенського міськрайонного суду за адресою: Рівнен-
ська область, м. Дубно, вул. Д. Галицького, 22.

В разі неявки відповідачів, справа буде розглянута у їх від-
сутності на підставі наявних доказів.

Суддя Кічата О. Ю.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як 
відповідача Лаптєва Миколу Степановича за позо-
вом Лаптєвої Любові Василівни до Лаптєва Миколи 
Степановича про визнання особи такою, що втратила 
право користування житловим приміщенням. Судове 
засідання відбудеться 12.05.2017 р. о 09 год. 45 хв. 
у приміщенні Суворовського районного суду м. Оде-
си за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського коза-
цтва, 68, зала судових засідань № 8. У разі неявки 
Лаптєва Миколи Степановича судове засідання буде 
проведене у його відсутність.

Суддя С. С. Аліна

Токмацький районний суд Запорізької області викликає 
у судове засідання на 09.00 годину 25 квітня 2017 року до 
Токмацького районного суду (Запорізька область, м. Ток-
мак, вул. Володимирська, 28, каб. №10) Лугового Олега Гри-
горовича, 07.08.1964 р.н., який зареєстрований за адресою: 
Донецька область, Старобешівський район смт Новий Світ, 
вул. Енгельса, буд. 68, кв. 27, як відповідача у цивільній спра-
ві за позовом Публічного акціонерного товариства «Держав-
ний Ощадний банк України» в особі філії Донецьке облас-
не управління AT «Ощадбанк» до Лугового Олега Григорови-
ча про стягнення заборгованості. В разі неявки в судове за-
сідання справа буде розглянута в його відсутність за наявни-
ми в справі доказами.

Суддя Ушатий І. Г.

Оболонський районний суд м. Києва викликає 
Рєзніченко Сергія Миколайовича, останнє відоме 
місце проживання: вул. К. Маркса 79, кв. 9, смт Гвар-
дійське, Сімферопольський р-н АРК, як відповіда-
ча по цивільній справі за позовом Рєзніченко К. С. 
до Рєзніченко С. М., 3-тя особа: Управління служб у 
справах дітей Департаменту праці та соціальної полі-
тики Харківської міської ради про позбавлення бать-
ківських прав.

Судове засідання  відбудеться 02.06.2017 р. о 
09.30 год. в приміщенні Оболонського районного су-
ду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошен-
ка, 2-є, каб. 19.

Суддя А. В. Шевчук

Жовтневий районний суд м. Маріуполя викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення 
заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

Заікіна Тетяна Вікторівна 21.04.2017 о 09:00 (остан-
нє відоме місце реєстрації: 87501, Донецька обл.,  
м. Маріуполь, бульв. Шевченка, буд.  266, кв. 41, справа  
№ 263/3228/17, суддя Киян Д. В.

У разі неявки відповідачки у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута за її  відсутності за наявними доказами на підставі  
ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідачка по 
справі вважається належним чином повідомленою про 
час, день та місце проведення судового засідання.

Ухвалою Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області від 14 березня 2017 року відкрито 
провадження по спеціальному досудовому розсліду-
ванню за обвинуваченням Біркова Івана Олеговича у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 3 ст. 258 КК України та призначене підготов-
че судове засідання.

До суду як обвинувачений викликається Бірков 
Іван Олегович. Підготовче судове засідання відбу-
деться 10 травня 2017 року о 13 год. 00 хв. в при-
міщенні Бердянського міськрайонного суду за адре-
сою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Кон-
сульська, 64.

Суддя Богомолова Л. В.

Повістка про виклик, відповідно до вимог 297-5, 323 
КПК України

Обвинуваченому Фучіджи Ю.С., 14.07.1960 р.н., зареєстро-
ваному за адресою: Одеська область, Арцизький район, с. Ве-
ликий Кут, вул. Кутузова,48-а, тимчасово проживав за адре-
сою: Одеська область, м. Чорноморськ, пр.-т. Миру, 15-б, 
кв.15, необхідно з’явитися в судове засідання, яке відбудеть-
ся 21 квітня 2017 року о 15 годині, за адресою: м. Одеса, вул. 
Балківська, 33, Приморський районний суд м. Одеси, зал су-
дових засідань № 229. Поважні причини неприбуття особи на 
виклик суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки 
неприбуття обвинуваченого, передбачені статтями 139, 323 
КПК України.

Суддя В. М. Коваленко

Рівненський міський суд викликає: Кононенко  
Еудженіу, 26.10.1988 р.н. останнє відоме місце реє-
страції та проживання: м. Рівне, вул. Корольова, буд. 
4, кв. 103, Рівненської області, як відповідача в су-
дове засідання по справі за позовом Роман Олени 
Ігорівни про розірвання шлюбу, яке відбудеться о 
09 год. 00 хв., 24 квітня 2017 року в приміщенні Рів-
ненського міського суду за адресою: м. Рівне, вул. 
Шкільна, 1

Явка до суду є обов’язковою.
Суддя Н. Г. Кучина

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської обл. 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся:

Гончар Олексій Юрійович 18.04.2017 о 10:00 (остан-
нє відоме місце реєстрації: 55212, Миколаївська обл.,  
м.  Первомайськ, вул. Гвардійська буд. 1/2, кв. 32, справа  
№ 484/3759/16-ц, суддя  Паньков Д. А.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

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

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

До суду як обвинувачена викликається Варваше-
ня Тетяна Миколаївна. Підготовче судове засідання 
відбудеться 26 квітня 2017 року о 13 годині 00 хви-
лин в приміщенні Бердянського міськрайонного суду 
за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. 
Консульська, 64.

Суддя Богомолова Л. В.

Комсомольський міський суд Полтавської облас-
ті викликає Згурську Тетяну Володимирівну (останнє 
відоме місце проживання: Полтавська область, міс-
то Горішні Плавні, проспект Героїв Дніпра будинок  
№ 17/10, квартира № 168), як відповідача в судове 
засідання у цивільній справі за позовом Публічного 
акціонерного товариства Банк «Фінанси та Кредит» 
до Згурського Віктора Даниловича та Згурської Те-
тяни Володимирівни про стягнення боргу. Судове за-
сідання відбудеться 24 квітня 2017 року о 09 год. 00 
хв. у приміщенні суду за адресою: Полтавська об-
ласть, м. Горішні Плавні, вул. Гірників, 17. У разі не-
явки, справи будуть розглянуті за вашої відсутності.

Суддя О. В. Солоха

Обухівський районний суд Київської області по ци-
вільній справі 2-684/17 за позовом Васютіна Сергія 
Івановича, Васютіної Едіти Григорівни викликає як 
відповідача Ревуцького Сергія Петровича на 26 квіт-
ня 2017 року на 14 годину 00 хвилин.

Судове засідання відбудеться під головуванням 
судді Потабенко Л. В., в приміщенні Обухівського 
районного суду Київської області, що розташоване 
за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Київська,  
б. 20.

В разі неявки відповідача в судове засідання спра-
ва буде розглянута у його відсутність на підставі на-
явних у справі доказів.

Сосницький районний суд Чернігівської обл. викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнен-
ня заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

Шпитальна Аліна Вячеславівна 18.04.2017 о 08:30 
(останнє відоме місце реєстрації: 16140, Чернігівська 
обл., Сосницький р-н, с. Конятин, вул. Чернігівська буд. 
29, справа № 745/18/17, суддя  Смаль І. А.

У разі неявки відповідача у призначений час або непо-
відомлення про причини неявки справа буде розгляну-
та за його  відсутності за наявними доказами на підставі  
ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідачка по 
справі вважається належним чином повідомленою про 
час, день та місце проведення судового засідання.

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя викли-
кає у судове засідання відповідача Романенка Ан-
дрія Анатолійовича, за позовом Соколовської-Рома-
ненко Гелени Володимирівни до Романенка Андрія 
Анатолійовича про розірвання шлюбу, що відбудеть-
ся 23.05.2017 р. о 10 год. 00 хв. в приміщенні Жов-
тневого районного суду м. Запоріжжя за адресою: 
69063, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Олексан-
дрівська, 6, каб. №25. 

Суддя Світлицька В. М.

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької об-
ласті викликає до суду: Кротова Віталія Сергійовича, остан-
ня адреса реєстрації якого: м. Донецьк, вул. Савченко, буд. 
19, кв. 30, як відповідача по цивільний справі за позовом 
Декалюка Ігора Пилиповича до Кротова Віталія Сергійови-
ча про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої ди-
тини, позбавлення батьківських прав та встановлення опіки, 
третя особа: орган опіки та піклування Центральної район-
ної адміністрації Маріупольської міської ради, розгляд якої 
відбудеться 27.04.2017 р. о 15:00 год. в приміщенні суду за 
адресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, 31, каб. 10. У випад-
ку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причи-
ни неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя О. М. Томілін

Лисичанський міський суд Луганської області викли-
кає як відповідача Полякова Анатолія Олександровича, 
08.11.1983 року народження, який проживає за адре-
сою: вул. Гагаріна, 21, с. Городище, Перевальського ра-
йону Луганської області, в судове засідання з розгляду 
цивільної справи № 2/415/353/17 за позовом Полякової 
Анни Сергіївни до Полякова Анатолія Олександровича 
про надання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон не-
повнолітньої дитини без згоди батька, яке відбудеться 18 
квітня 2017 р. о 15 годині 30 хвилин в приміщенні суду за 
адресою: м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38, каб. 10. 
У разі неявки в дане судове засідання, справа буде роз-
глянута без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Н. В. Коваленко

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської обл. викликає як відповідачку Філяєву Ірину Юріївну, 
10.01.1973 року народження, останнє місце проживання якої: 
м. Донецьк, вул. Цусимська, буд. 55, кв. 57, по цивільній справі  
№ 185/2038/17 за позовом Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Порше Мобіліті» до Філяєвої Ірини Юріївни про 
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання призначене на 20 квітня 2017 року на 
09-00 год. за адресою: 51400, Дніпропетровська область,  
м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. № 310.

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

Суддя В. М. Бондаренко

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Губченка Андрія Миколайови-
ча по справі № 408/8065/16-ц; (2/408/1883/16) за по-
зовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» про стягнення забор-
гованості.

Судове засідання відбудеться 24 травня 2017 року 
о 16:40 годині, у приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30. З 
дня опублікування оголошення про виклик сторін во-
ни вважаються повідомленими про час та місце слу-
хання справи.

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

Суддя В. А. Карягіна

Новопсковський районний суд Луганської області викли-
кає Рубис Сергія Миколайовича як відповідача у судове засі-
дання для розгляду цивільної справи ЄУ № 420/201/17 (Про-
вадження № 2/420/194/17) за позовом Рубис Юлії Анатоліїв-
ни до Рубис Сергія Миколайовича про надання дозволу на 
виїзд неповнолітньої дитини за кордон без згоди та супро-
воду батька, яке відбудеться 19 квітня 2017 року о 08 год. 00 
хв. (резервна дата судового засідання — 10 травня 2017 ро-
ку о 08 год. 30 хв.) в приміщенні Новопсковського районно-
го суду Луганської 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

Козелецький районний суд Чернігівської області ви-
кликає відповідачку Сираш Ніну Демидівну, останнім ві-
домим місцем проживання якої є: с. Часнівці, вул. Лісна, 
б. 8 Козелецького району Чернігівської області, в судове 
засідання на 14.00 год. 20 квітня 2017 року (17000, смт 
Козелець, вул. Свято-Преображенська, 7 Чернігівської 
області) у цивільній справі за позовом Кужеля Геннадія 
Валерійовича до Сираш Ніни Демидівни про стягнення 
заборгованості за договором позики.

З опублікуванням оголошення про виклик відповіда-
чка вважається повідомленою про день, час та місце роз-
гляду справи. В разі неявки відповідачки в судове засі-
дання, справа може бути розглянута за її відсутності.

Суддя Соловей В. В.

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, Доне-
цька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивіль-
ну справу провадження № 2/229/312/2017 ЄУН 229/52/17 за 
позовом публічного акціонерного товариства «Акціонерний 
банк «Експрес-Банк» до Бєлого Олександра Олександрови-
ча про стягнення боргу. Відповідач у справі Бєлой Олександр 
Олександрович, 24 грудня 1985 року народження (остан-
нє місце проживання: смт Верхньоторецьке, Ясинуватський 
р-н, Донецька обл., вул. Миру, 85) викликається на 18 квіт-
ня 2017 року на 09 год. 30 хв. до суду для участі у розгля-
ді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. В разі неявки відповідача справа буде роз-
глянута у його відсутності.

Суддя Є. В. Петров

Іллінецький районний суд Вінницької облас-
ті викликає Гаврилюка Петра Володимировича, 
30.06.1974 р.н., останнє відоме місце проживання:  
с. Якубівка, вул. Шкільна, буд. 7, Іллінецького райо-
ну Вінницької області, в судове засідання як відпові-
дача по цивільній справі № 131/2011/16-ц, за позо-
вом Гаврилюк Л.М.

Судове засідання призначено на 11 год. 00 хв. 22 
червня 2017 року в залі засідань Іллінецького район-
ного суду Вінницької області, за адресою: м. Іллін-
ці Вінницької області, вул. Європейська, 28, індекс 
22700. В разі неявки в судове засідання справу буде 
розглянуто за його відсутності.

Голова суду М. В. Шелюховський

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносо-
ва, №157) розглядає цивільну справу №233/349/17 за позо-
вом ТОВ «Сікам Україна» до Капацина В. М., третя особа ТОВ 
«Кабельтехінвест» про стягнення заборгованості за догово-
ром. Відповідач у справі — Капацин Віталій Миколайович, 
22.11.1981 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька 
область, м. Макіївка, вул. Леніна, буд.59, кв.11, викликається 
до суду на 08 год. 30 хв. 27 квітня 2017 року (корп. №2, каб. 
№21), для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу Капацину В.М. пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У разі неприбуття відпо-
відач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута за його відсутності. 

Суддя О. В. Каліуш

Ухвалою Бердянського міськрайонного суду Запо-
різької області від 20 лютого 2017 року по криміналь-
ному провадженні за обвинуваченням Борисова Андрія 
Олександровича у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, 
ч. 2 ст. 122 КК України призначене судове засідання, роз-
гляд справи здійснюється у спеціальному судовому про-
вадженні.

До суду як обвинувачений викликається Борисов Ан-
дрій Олександрович. Судове засідання відбудеться 10 
травня 2017 року о 09 годині 00 хвилин в приміщенні 
Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запо-
різька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64. 

Суддя Богомолова Л. В.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, 
а саме: нежитлова будівля складу для організації та 
функціонування комплексу станції технічного обслу-
говування автомобілів, яка розташована за адресою: 
м. Макіївка, вул. Автотранспортна, буд. 42, видане 
Реєстраційною службою Костянтинівського міськра-
йонного управління юстиції Донецької області, серія 
та номер СТА 058456, індексний номер 28403080 ви-
дане 21.10.2014 р., держаним реєстратором Кусла-
єнко А. В., видане на ім’я Надіна Таїса Яківна, вважа-
ти недійсним в зв’язку з втратою. 

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в 
судове засідання як обвинуваченого Фурмана Олега 
Олександровича, 23.02.1972 року народження, уро-
дженця с. Заліське Тальнівського району Черкаської 
області, громадянина України, зареєстрованого за 
адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, 
вул. Айвазовського, 23.

Судове засідання відбудеться 11 травня 2017 ро-
ку о 10 год. 45 хв. в приміщенні суду за адресою:  
м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, зал 217.

Суддя В. В. Орленко

Державний акт на право власності на земельну 
ділянку Серія ЯЕ 199462 від 11 жовтня 2007 р., ка-
дастровий номер: 1410137400:00:023:0248, площа 
0,0598 га, виданий на ім’я Степаненка Романа Во-
лодимировича (на підставі рішення виконкому До-
нецької міської ради від 20.06.2007 р., №409/1), яка 
розташована за адресою: м. Донецьк, вул. Павлика 
Морозова, 2/2, Куйбишевського району, та зареє-
стрований Донецьким міським управлінням земель-
них ресурсів від 11 жовтня 2007 р., вважати недій-
сним в зв’язку з втратою.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (суддя Гаврилов В. А.) викликає в судове 
засідання відповідача Євсеєва Геннадія Володимирови-
ча у справі за позовом Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» про 
звернення стягнення на предмет іпотеки.

Останнє місце проживання відповідача: вул. Куйбише-
ва буд. 190, кв. 10, м. Донецьк.

Судове засідання призначене на 05 травня 2017 р.  
о 14:00 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 
135, каб. 203. У разі неявки відповідача у судове засідан-
ня справа, згідно з вимогами ЦПК України, може бути 
розглянута за його відсутності.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 15 КВІТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2  +7 +9  +14 Черкаська +2  +7 +9  +14
Житомирська +1  +6 +9  +14 Кіровоградська +2  +7 +9  +14
Чернігівська +2  +7 +9  +14 Полтавська +2  +7 +9  +14
Сумська +2  +7 +9  +14 Дніпропетровська +2  +7 +10  +15
Закарпатська +1  +6 +12  +17 Одеська +4  +9 +13  +18
Рівненська +1  +6 +9  +14 Миколаївська +4  +9 +13  +18
Львівська +1  +6 +9  +14 Херсонська +4  +9 +13  +18
Івано-Франківська +1  +6 +9  +14 Запорізька +4  +9 +13  +18
Волинська +1  +6 +9  +14 Харківська +2  +7 +9  +14
Хмельницька +1  +6 +9  +14 Донецька +2  +7 +13  +18
Чернівецька +1  +6 +9  +14 Луганська +2  +7 +9  +14
Тернопільська +1  +6 +9  +14 Крим +4  +9 +12  +17
Вінницька +2  +7 +10  +15 Київ +4  +6 +11  +13

Укргiдрометцентр

Біловодський районний суд Луганської області викликає у судове засідан-
ня як відповідачку по справі за позовом Мілян Євгена Олександровича про 
розірвання шлюбу, яке відбудеться 20.04.2017 року о 09.00:

Мілян Тетяна Миколаївна, 06.11.1992 р.н., останнє відоме зареєстроване 
місце проживання (перебування) — Луганська обл., м. Свердловськ.

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

ЦПК України.
Суддя Г.В. Булгакова

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

НАУКА ВИЖИВАТИ. Напе-
редодні Великодня правоохо-
ронці Донеччини взялися охо-
роняти в посиленому режимі 
загальноосвітні школи, розта-
шовані поблизу лінії розмежу-
вання у Приазов’ї. За розпоря-
дженням заступника начальни-
ка Національної поліції Украї-
ни, керівника головного управ-
ління Нацполіції в Донецькій 
області В’ячеслава Аброськіна, 

певні заходи безпеки посилено 
у навчальних закладах Волно-
вахи, Гранітного, Старогнатів-
ки, Чермалика, Талаківки, Гну-
тового, Сартани. Усього в об-
ласті 37 прифронтових шкіл, у 
яких навчаються майже 7 ти-
сяч дітей, що, на жаль, змуше-
ні здобувати знання в умовах 
періодичних обстрілів населе-
них пунктів та інших суворих 
буднів війни. 

Посилені заходи безпеки, 
до яких вдаються правоохо-
ронці, передбачають щоден-

ні зустрічі зі школярами, що 
трохи нагадують уроки, від-
ведені для повторення вже 
засвоєного матеріалу. Адже 
малим жителям прифрон-
тового краю знову розка-
жуть про правила поведін-
ки під час раптових обстрі-
лів та необхідності евакую-
ватися у бомбосховища чи 
інші безпечні місця. Посиле-
ну увагу приділяють запобі-
ганню ймовірним нещасним 
випадкам після виявлення  
дітьми боєприпасів і зброї, на 

які нерідко можна натрапити 
у місцях відпочинку: на вигоні, 
біля річки, в лісопосадці. 

Початок страсного тижня 
підтвердив закономірність зга-
даної ініціативи місцевих пра-
воохоронців: внаслідок міно-
метного обстрілу з боку про-
російських незаконних зброй-
них формувань околиць міста 
Мар’їнка у місцевій школі №2 
довелося припинити навчан-
ня, а учнів і педагогів терміно-
во евакуювати у бомбосхови-
ще.       

Охорону прифронтових шкіл посилили

МАЙСТЕР З МЕЖОВОЇ.  Днями в Дніпрі презентував свою 
техніку бісерної мозаїки  народний майстер Олександр Кости-
ря.  З 12 по 14 квітня кожен охочий може долучитися до ство-
рення унікальної картини з бісеру. Акція приурочена до Дня ви-
шиванки, і 18 травня картину покажуть на центральній площі 
Дніпра. Вона складатиметься зі 180 тисяч бісеринок та  важи-
тиме  майже 2 кілограми.

Паралельно працює виставка картин майстра  з селища, які 
він  разом з місцевими дітьми виготовив спеціально для Софі-
ївського собору (точніше, картини-мозаїки з бісеру — копії ти-
сячолітніх фресок собору). 

«Народжується новий бренд — межівська мозаїка. Подібної 
технології викладання бісеру немає в світі: всі намистини роз-
ташовані точно на відстані 1,7 міліметра одна від одної, за-
вдяки чому всі бісеринки під одним кутом і картина рівномір-
на, хоч би хто нанизував її елементи», — ділиться секрета-
ми майстер.

Бісер нанизується рядами на окремі стрічки, які потім май-
стер скріплює між собою на спеціальному обладнанні. Над цією 
технікою Олександр Костиря працював близько 4 років. І зізна-
ється, що інженерна освіта і захоплення фотографією дуже до-
помогли в розробленні технології.

ФОТОФАКТ

Біловодський районний суд Луганської області викликає у судове засідан-
ня як відповідача по справі за позовом Поліванової Галини Павлівни про ро-
зірвання шлюбу, яке відбудеться 20.04.2017 року о 14.00:

Поліванов Андрій Олексійович, 17.02.1978 р.н., останнє відоме зареєстро-
ване місце проживання (перебування) — Луганська обл., смт Нагольно-Та-
расівка.

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

ЦПК України.
Суддя Г.В. Булгакова

Біловодський районний суд Луганської області викликає у судове засідан-
ня як відповідача по справі за позовом Проненко Анни Миколаївни про стяг-
нення аліментів, яке відбудеться 20.04.2017 року о 11.55:

Казанцев Денис Григорійович, 30.04.1985 р.н., останнє відоме зареєстро-
ване місце проживання (перебування) — Луганська обл., м. Свердловськ.

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

ЦПК України.
Суддя Г.В. Булгакова

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає Копєйченко Мари-
ну Євгенівну, ІПН 2882209281, яка проживає за адресою: вул. Свободи, буд.13, 
кв.1, м. Амвросіївка, Донецька область, у судове засідання по цивільній спра-
ві №323/903/17-ц (2/323/388/17) за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «Державний ощадний банк України» в особі філії — Донецьке обласне 
управління AT «Ощадбанк» до Копєйченко Марини Євгенівни про стягнення 
заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 16-30 годині 19 квітня 2017 року у примі-
щенні суду за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Травнева, 23, під го-
ловуванням судді Смоковича Михайла Васильовича, кабінет № 9.

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

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове засі-
дання  Іщенко Андрія Григоровича, Іщенко Ірину Олексіївну, як відповідачів 
в цивільній справі № 328/871/17 за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Державний ощадний банк України» в особі філії — Донецьке об-
ласне управління AT «Ощадбанк» до Іщенко Андрія Григоровича, Іщенко 
Ірини Олексіївни про стягнення заборгованості за кредитним договором. 
Судове засідання відбудеться 21 квітня 2017 року о 14.00 год. та 25 квітня 
2017 року о 10.00 год. (резервна дата) в приміщенні Токмацького район-
ного суду Запорізької області за адресою: Запорізька область, м. Токмак, 
вул. Володимирська, буд. 28. 

Суддя О. Ю. Андрущенко

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

ДО ЗУСТРІЧІ, СЛОВЕ-
НІЄ… Футзальна збірна 
України здобула пряму пу-
тівку на чемпіонат Європи 
2018 року до Словенії. Пере-
пустку на цей турнір синьо-
жовтим гарантували три пе-
ремоги на домашньому міні-
турнірі, який приймав київ-
ський Палац спорту.

Усе вирішувалося в остан-
ній день змагання у проти-
стоянні України та Хорватії. 
Обидві команди підійшли до 
очної зустрічі, маючи по дві 
перемоги над Чорногорією 

та Бельгією. З єдиним ню-
ансом: у картатих була кра-
ща різниця забитих і пропу-
щених м’ячів. А це означа-
ло, що хорватів могла вла-
штувати і нічия, а ось підо-
пічним Олександра Косенка 
потрібно було обов’язково 
виграти. І вони перемогли з 
рахунком 2:1.

Як зазначив, коментую-
чи успіх своїх підопічних, го-
ловний  тренер синьо-жов-
тих Олександр Косенко, пе-
ремогли, бо, напевне, жада-
ли цього більше за суперни-
ка. «Вийшов справжній фі-
нал, гідний двох сильних 
суперників. Ми задоволе-

ні, що домоглися позитив-
ного результату. Напевно, 
ми більше хотіли перемогти, 
ніж хорвати, проявили біль-
ше бажання і майстерності. 
Хорватські футзалісти теж 
добре грали, та  ми вияви-
лися кращими», — підсуму-
вав він.

Наставник подякував сво-
їй команді за самовіддачу і 
майстерність, а також за те, 
що якісно працювали, слу-
хали тренерів і вклали ду-
шу в цей успіх. Та наголо-
сив, що не можна зупиня-
тися на досягнутому, адже 
треба підготуватися до фі-
нальної частини турніру і по-

старатися добре виступити 
в Словенії. 

Також тренер відзначив хо-
рошу взаємодію досвідчених 
та молодих гравців у збірній. 
Саме у цій грі, на його дум-
ку, молодь відчула, що таке 
справжні емоції, коли ти ви-
ступаєш на рівні національ-
ної команди: «Для першого 
офіційного турніру наші моло-
ді футзалісти дуже пристойно 
зіграли, не знітилися. Звичай-
но, були огріхи, без цього не 
буває. Досвід  — справа на-
живна. Хлопці пройшли бойо-
ве хрещення, нехай далі пра-
цюють над собою, а ми  за ни-
ми спостерігатимемо». 

Наші футзалісти кваліфікувалися  
на чемпіонат Європи-2018
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