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Новостворена Українська 
кіноакадемія опублікувала 
претендентів на  першу «Золоту 
дзиґу». Серед них — фільм 
«Моя бабуся Фані Каплан»

Виповнилося 130 років від дня 
народження багатогранного, 
одного з найталановитіших 
українських митців —  
Івана Кавалерідзе

НЕВІДОМІ СТОРІНКИ

Лінія розмежування — 
не місце для спекуляцій 

ПОЗИЦІЯ. Блокаду окупованих територій Донецької й Луган-
ської областей, запроваджену рішенням РНБО, слід було запо-
чаткувати набагато раніше. Таку думку на прес-конференції у Ки-
єві висловив директор Національного інституту стратегічних до-
сліджень, радник Президента України академік Володимир Гор-
булін.

«Фахівці нашого інституту провели комплексний аналіз наслід-
ків тимчасового припинення перевезення вантажів через лінію зі-
ткнення в межах Донецької й Луганської областей і визначили так 
званий маркер його впливу на національну безпеку України, — 
цитує УНІАН слова фахівця. — Результати аналізу засвідчують 
правову обґрунтованість, суспільну необхідність і соціально-еко-
номічну важливість вказаного рішення. Воно необхідне, довгоочі-
куване і водночас запізніле щонайменше на півтора року».

Рішення РНБО абсолютно обґрунтоване й засноване на без-
умовному визнанні територій ОРДЛО саме територією України. 
Наша країна залишає за собою право вимагати компенсації від 
порушників свого суверенітету в межах міжнаціональної та між-
народної юрисдикції.

ЦИТАТА ДНЯ

ЄНС СТОЛТЕНБЕРГ:

ЦИФРА ДНЯ

13 055  
військовослужбовців і працівників ЗСУ 

відзначено державними нагородами  
від початку антитерористичної операції 

на Донбасі

             
«Ми, безумовно, 

 засуджуємо використання 
воєнної сили проти  
України, незалежно  

від того, чи є Україна  
членом НАТО, чи ні».

Основа свята —  
               у своїй хаті

4-5

Генеральний секретар НАТО про ганебне порушення 
міжнародного права, суверенітету й територіальну 
цілісність України

ВЕЛЕЛЮДНО. Які новації  
у Великдень принесла сучасність

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

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

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

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2017 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035ТЕЛЕКУР’ЄР програми головних телеканалів України 

на сторінках «Урядового кур’єра»

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА 

ГАЗЕТИ 
«УРЯДОВИЙ 

КУР’ЄР» 
НА 2017 РІК

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ

УСІ
ВІДДІЛЕННЯ

ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ

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

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

на півроку . . . . . 150 грн . . . . . . . . . . 282 грн
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає в судове засідання на 09 
год. 30 хв. 18 квітня 2017 року як відповідача Окорьонка Сергія Анатолійовича, остан-
нє відоме місце проживання якого: 83586, Донецька обл., м. Сніжне, вул. Шахматова, 
буд. 40, кв. 2, по цивільній справі № 319/323/17 за позовом Савченко Юлії Миколаївни 
до Окорьонка Сергія Анатолійовича про розірвання шлюбу. Розгляд справи відбудеться 
в залі засідань Куйбишевського районного суду Запорізької області за адресою: 71001, 
Запорізька обл., смт Більмак, вул. Центральна, буд. 26а. Явка до суду є обов’язковою. 
Відповідачу пропонується надати свої заперечення до позову та докази. У разі неявки 
відповідач повинен повідомити суд про причини неявки. В разі неявки без поважних 
причин справу буде розглянуто у відсутності особи згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК України за 
наявними в ній доказами.

Суддя Хамзін Т.Р.

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає як відповідачку Сине-
ва Ольга Акімівна в судове засідання по цивільній справі № 2/487/995/17 за 
позовом Шуткевич А.І. до Синеви О.А. третя особа: Товарна біржа «Нерухо-
мість Сангай» про визнання договору купівлі-продажу дійсним призначене 
на 21.04.2017 року о 08.30 год. в каб. № 17 Заводського районного суду м. 
Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідачка вважається повідомленою про 
час та місце розгляду справи. В разі її неявки позов може бути розглянуто 
за її відсутності.

Суддя С.В. Щербина

Вугледарський міський суд Донецької області (85670, м. Вугледар, вул. Трифоно-
ва, 22) розглядає цивільну справу за позовом Шемчука Павла Вікторовича до Шемчу-
ка Марка Павловича про визнання особу такою, що втратила право користування жит-
ловим приміщенням.

Відповідач по справі: Шемчук Марк Павлович, 23.12.1982 року народження, місце 
реєстрації: 85670, Донецька область, м. Вугледар, вул. 13 Десантників, буд. 45, кв. 66.

Справу призначено до розгляду на 14.00 годину 20 квітня 2017 року.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випад-

ку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа 
буде розглянута у його відсутність.

Суддя Луньова О.Г.
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (суддя О.О. На-

умик) викликає в судове засідання, яке відбудеться 20 квітня 2017 року о 
08.30 год. за адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп. 2, каб. 
19, у справі за позовом Слабухіної Марини Олександрівни до Слабухіна Де-
ниса Сергійовича про розірвання шлюбу, як відповідача: Слабухіна Дениса 
Сергійовича, останнє місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, вул. 
Леніна, буд. 84/16, кв. 1. Відповідачу пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази на їх підтвердження. У разі неявки відповідача в су-
дове засідання справа, згідно з вимогам ЦПК України, може бути розгляну-
та за його відсутності.

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає в су-
дове засідання на 21.04.2017 р. о 16.00 год. за адресою: Миколаївська 
область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3А, до судді Саві-
на О.І. відповідача Рядинського Тимура Юрійовича у цивільній справі 
№ 486/131/17 за позовною заявою Рядинської Алли Павлівни до Ря-
динського Тимура Юрійовича, третя особа: Орган опіки та піклування 
Южноукраїнської міської ради Миколаївської області, про позбавлен-
ня батьківських прав.

В разі неявки відповідача, справу буде розглянуто без його участі за 
наявними доказами в ній.

В провадженні Кіцманського районного суду Чернівецької області 
знаходиться спеціальне судове провадження щодо Василькової Г.В. у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 
ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200 КК України.

До суду як обвинувачена викликається Василькова Галина Вікторів-
на. Розгляд справи проводитиметься 25 квітня, 27 квітня, 3 травня, 10 
травня, 12 травня 2017 року о 10 год. 30 хв. у приміщенні Кіцманського 
районного суду Чернівецької області: м. Кіцмань, вул. Незалежності, 48.

Головуючий суддя Мінів О.І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (адреса суду: 84511, 
Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Артема 5) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове 
засідання, яке відбудеться:

 21.04.2017 о 08:30 до Чегринець Олена Володимирівна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 84551, Донецька обл., Артемівський р-н, смт. Ка-
лініна, пр. Садовий, буд. 2, кв. 1) справа № 219/1963/17, суддя Коно-
пленко О. С.

 21.04.2017 о 08:40 до Миколаєнко Наталя Леонідівна (останнє відо-
ме місце реєстрації: 84501, Донецкая обл., м. Бахмут, вул. Харківська 
буд. 11) справа № 219/1822/17, суддя Конопленко О. С.

 24.04.2017 о 08:00 до Орловський Володимир Сергійович (останнє 
відоме місце реєстрації: 84523, Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Сі-
верськ, вул. Молодіжна, буд. 7а, кв. 39) справа № 219/2473/17, суддя 
Конопленко О. С.

 27.04.2017 об 11:55 до Орищук Анатолій Цезарієвич (останнє відоме 
місце реєстрації: 84541, Донецька обл., Артемівський р-н, с. Бересто-
ве, вул. Симонова, буд. 25) справа № 219/1569/17, суддя Радченко Л. А.

 05.05.2017 о 09:00 до Євсович Тамара Олександрівна (останнє відо-
ме місце реєстрації: 84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Колгоспна, 
буд. 10) справа № 219/283/17, суддя Радченко Л. А.

 27.04.2017 об 11:50 до Хойна Владислав Олегович (останнє відоме 
місце реєстрації: 84546, Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Соледар, 
вул. Металургів буд. 34) справа № 219/1910/17, суддя Радченко Л. А.

 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.

Олевський районний суд Житомирської обл. (адреса суду: 11000, Житомир-
ська обл., м. Олевськ, вул. Володимирська, 7) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

 21.04.2017 о 12:00 до Єфіменко Сергій Андрійович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 11037, Житомирська обл. Олевський р-н., с. Жовтневе) справа  
№ 287/313/16-ц, суддя Стратович О. В.

 21.04.2017 о 14:00 до Білий Юрій Васильович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 11001, Житомирська обл., смт Олевськ, вул. Герцена, буд. 26, кв. 18) справа  
№ 287/36/17-ц, суддя Стратович О. В.

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

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

Повістка про виклик
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84112, 

м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, тел. (06262) 3-45-87) знаходиться кримі-
нальне провадження № 22014220000000166 (справа № 1-кп/243/340/2017) за об-
винуваченням Фільчак Наталії Василівни за ч. 1 ст. 110 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинувачену Фільчак Наталію Ва-
силівну, яка зареєстрована за адресою: вул. Бульварна, б. 62, м. Слов’янськ Доне-
цької області, у судове засідання, яке відбудеться 20 квітня 2017 року о 09.00 год. 
у залі судового засідання №11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді триман-
ня під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий роз-
гляд, призначає дату нового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибут-
тя до суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/
або ухвалу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому 
главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя І.О. Сидоренко
Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100,  

м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну спра-
ву № 2/243/2226/2017 за позовом Публічного акціонерного товариства 
комерційний банк «ПРАВЕКС-БАНК» до Сак Олександра Михайловича, 
Сак Єлизавети Володимирівни про стягнення боргу за договором кре-
диту. Відповідачі: Сак Олександр Михайлович, Сак Єлизавета Володи-
мирівна, останнє відоме місце мешкання яких: м. Горлівка, вулиця Вар-
ламова, буд. 7, кв. 11, викликаються до суду на 21 квітня 2017 року о 14 
год. 15 хв., для участі у розгляді справи по суті. Запасна дата судового 
засідання 11 травня 2017 року о 13 год. 00 хв.

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

Суддя М.О. Гусинський

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудовою розслідування

Підозрюваний Карло Ілля Іванович, 13.10.1966 р.н., уродженець м. 
Херсон, тимчасово непрацюючий, одружений, з середньою освітою, 
раніше судимий, зареєстрований за адресою: м. Херсон, вул. Ілліча, б. 
82, кв. 34, документований паспортом громадянина України серії МР 
№ 109851 (виданий 23 вересня 2004 року Комсомольським РВ УМВС 
України в Херсонській області), відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК 
України вам необхідно з’явитися 21 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв. в 
каб. № 24 до слідчого відділу УСБУ в Херсонській області до старшого 
слідчого в ОВС Суптелі А.В., р.т. 0552458378 за адресою: м. Херсон, вул. 
Лютеранська (Кірова), 1 для ознайомлення і матеріалами кримінально-
го провадження № 22014230000000021 від 23.07.2014 р. ст. 258-3 ч. 1 
КК України в порядку ст. 290 КПК України.

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

стосовно наявності в період розслідування (IV квартал 2014–ІІІ квартал 2015 років) демпінгового імпорту в Україну кругів 
шліфувальних на керамічній зв’язці походженням з Російської Федерації;

щодо обґрунтованості методу, на підставі якого було визначено демпінгову маржу;
щодо наявності істотної шкоди, заподіяної національному товаровиробнику, що підтверджується погіршенням соціально-

економічних показників національного товаровиробника протягом періоду дослідження (2012–ІІІ квартал 2015 років), зокрема 
скоротилися обсяги виробництва (на 50,77 %), продажу на внутрішньому ринку (43,42 %), використання виробничих потуж-
ностей (на 51,54 %), відбулося значне погіршення фінансових результатів від продажу на внутрішньому ринку України (зріс 
збиток на 102,38 %), погіршилися показники рентабельності (на 119,79 %), ліквідності (на 11,95 %), зросли залишки на скла-
дах (на 15,95 %), скоротилась кількість працюючих (на 51,91 %);

2) установила, що:
протягом періоду дослідження (2012–ІІІ квартал 2015 років) демпінговий імпорт в Україну кругів шліфувальних на кераміч-

ній зв’язці походженням з Російської Федерації здійснювався за цінами, що перешкоджали значному зростанню цін на поді-
бний товар, яке мало б місце за умови відсутності демпінгового імпорту;

існує причинно-наслідковий зв’язок між демпінговим імпортом в Україну кругів шліфувальних на керамічній зв’язці похо-
дженням з Російської Федерації та істотною шкодою, заподіяною національному товаровиробнику;

національні інтереси України потребують застосування остаточних антидемпінгових заходів.
Резюме фактів та основні висновки Мінекономрозвитку, зроблені в ході проведення розслідування, надіслано всім заінтер-

есованим сторонам розслідування.
Коментарі заінтересованих сторін, отримані за результатами розгляду інформації, не містили достатньо суттєвих і обґрун-

тованих аргументів та фактів, що могли б вплинути на зміну висновків, зроблених щодо наявності факту демпінгу, заподіян-
ня істотної шкоди національному товаровиробнику та причинно-наслідкового зв’язку між демпінговим імпортом та нанесе-
ною шкодою.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статті 16 Закону Комісія прийняла рішення № АД-370/2017/4411-05, згідно з яким 
вирішила застосувати остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару походженням з Російської Федерації, 
що має такий опис:

круги шліфувальні на керамічній зв’язці, вироблені з нормального та білого електрокорунду (А), чорного та зеленого карбі-
ду кремнія (С) походженням з Російської Федерації, що класифікується згідно з УКТЗЕД за кодом 6804 22 30 00.

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються строком на п’ять років шляхом запровадження справляння остаточного 
антидемпінгового мита щодо імпорту в Україну товару, опис якого зазначеного вище:

1) для експортера-виробника відкритого акціонерного товариства «Волзький абразивний завод» (ВАТ «ВАЗ»), що розташо-
ване за адресою: 404130, Російська Федерація, Волгоградська обл., м. Волзький, Автодорога 6, 18, – 6,54 %;

2) для інших експортерів та загалом для Російської Федерації – 33,83 %.
Остаточне антидемпінгове мито справляється у відсотках до митної вартості товару, опис якого зазначено вище.
Сплата остаточного антидемпінгового мита здійснюється в готівковій чи безготівковій формі, або шляхом унесення суми 

мита на депозит, або оформлення відповідного боргового зобов’язання, якщо інше не передбачено законодавством України.
Остаточне антидемпінгове мито стягується органами доходів і зборів (митницями) України незалежно від сплати інших по-

датків і зборів (обов’язкових платежів).
Застосування остаточних антидемпінгових заходів не повинно створювати перешкод для здійснення митного оформлення.
Імпорт на митну територію України товару, опис якого зазначено вище, без сертифіката про походження та в разі неможли-

вості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита за ставкою 33,83 %.
Рішення Комісії набирає чинності через 30 днів з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

ПОВІДОМЛЕННЯ
про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну деякої карбамідо-формальдегідної 

продукції походженням з Російської Федерації
Відповідно до статті 12 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі – За-

кон) 13.04.2017 р. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) розглянула скаргу ТОВ «КАРПАТСМОЛИ» (да-
лі – заявник) «Про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну деякої карбамідо-фор-
мальдегідної продукції походженням з Російської Федерації» (далі – скарга), а також звіт і висновки Міністерства економічно-
го розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) про результати проведення антидемпінгової процедури щодо імпор-
ту в Україну деякої карбамідо-формальдегідної продукції походженням з Російської Федерації.

За результатами розгляду Комісія встановила:

у скарзі наведено достатньо інформації, на підставі якої можна вважати, що її подано належним національним товарови-
робником;

у скарзі наведено достатньо інформації, згідно з якою імпорт в Україну деякої карбамідо-формальдегідної продукції (далі – 
товар) походженням з Російської Федерації міг здійснюватися за демпінговими цінами, оскільки експортні ціни були нижчими 
за ціни продажу товару на внутрішньому ринку Російської Федерації, при цьому рівень демпінгової маржі не може вважатися 
мінімальним, а обсяги імпорту незначними відповідно до положень Закону;

у скарзі міститься достатньо інформації стосовно того, що імпорт в Україну товару походженням з Російської Федера-
ції здійснювався в таких обсягах і на таких умовах, що міг призвести до заподіяння шкоди національному товаровиробнику;

у період ІІ півріччя 2014 року - І півріччя 2016 року (на піврічній основі) порівняно з І півріччям 2014 року:
частка імпорту товару з Російської Федерації у споживанні зросла у ІІ півріччі 2014 року, ІІ півріччі 2015 року та І півріччі 2016 

року на 21 %, 13 % та 5 % та знизилася в І півріччі 2015 року на 5% відповідно;
частка імпорту товару з Російської Федерації стосовно виробництва заявника зросла на 18 %, 12 %, 41 % та 98 % відповідно; 
частка заявника у споживанні скоротилася на 2 %, 16 %, 19 % та 50 % відповідно;
обсяги виробництва заявника зросли у ІІ півріччі 2014 року на 24 %, скоротилися у наступні періоди на 17%, 20% та 56% 

відповідно; 
використання виробничих потужностей зросло у ІІ півріччі 2014 року на 14 %, скоротилося у наступні періоди на 17 %, 20 

% та 56 % відповідно;
обсяги реалізації заявника зросли у ІІ півріччі 2014 року на 17 % та скоротилися у наступні періоди на 17 %, 20 %, 58 % від-

повідно;
ціни заявника в доларовому еквіваленті зросли у ІІ півріччі 2014 року та І півріччі 2015 року на 3 % та 35 % відповідно, ско-

ротилися у ІІ півріччі 2015 року та І півріччі 2016 року на 2 % та 13 % відповідно;
собівартість виробництва заявника у доларовому еквіваленті у ІІ півріччі 2014 року не змінилася, у І півріччі 2015 року та у ІІ 

півріччі 2015 року зросла на 33% та 17% відповідно, скоротилася на 1% у ІІ півріччі 2016 року
зайнятість скоротилася на 1 %, 1 %, 4 % і 15 % відповідно;
середньомісячна заробітна плата у гривневому еквіваленті зростала на 13 %, 58 %, 68 % та 58 % відповідно, а в доларово-

му еквіваленті скоротилася на 10 %, 19 %, 16 % і 29 % відповідно.
У зв’язку із вищезазначеним та відповідно до статті 12 Закону Комісія прийняла рішення № АД-372/2017/4411-05, згідно з 

яким порушила антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис: карбамідо-формальдегід-
на смола та карбамідо-формальдегідний концентрат, що можуть класифікуватися згідно з УКТЗЕД за кодом 3909 10 00 00.

Країною походження товару є Російська Федерація.
Проведення антидемпінгового розслідування доручено Мінекономрозвитку.
У разі якщо розслідування стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінеко-

номрозвитку інформацію, що може бути корисною для проведення розслідування.
Інформація, що подається Мінекономрозвитку, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припу-

щеннях. Водночас інформація враховується Мінекономрозвитку в разі подання її державною мовою України та у строки, уста-
новлені Законом, Комісією або Мінекономрозвитку.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку здійснює реєстрацію заінтересованих сто-
рін розслідування та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересована сторона розсліду-
вання повинна зазначити: назву, юридичну адресу, номер факсу і телефону, адресу електронної пошти організації, прізвище, 
ім’я та по батькові контактної особи.

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку розглядає письмово викладені коментарі та 
інформацію стосовно порушення розслідування. Інформація повинна надаватись українською мовою або мовою оригіналу та 
супроводжуватись українським перекладом. У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно підготувати та 
надіслати її конфіденційну та неконфіденційну версії до Мінекономрозвитку.

Рішення Комісії від 13.04.2017 р. № АД-372/2017/4411-05 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.
Контактна інформація:
телефони: 596-67-55, 596-67-48 і 521-16-24; 
e-mail: tradedefence@me.gov.ua
адреса Мінекономрозвитку: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ-8, 01008. 
Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел: 253-93-94, 253-74-69 і 253-63-71, факс: 226-31-81, e-mail: meconomy@

me.gov.ua.
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Може-
лянського Віктора Анатолійовича, 10.05.1964 року народження (остан-
нє відоме місце проживання: 95034, вул. Павленко, 35/53, м. Сімферо-
поль) у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 
111 KK України у судове засідання, яке відбудеться 21 квітня 2017 ро-
ку о 10 год. 15 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні По-
дільського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хо-
рива, 21, каб. 7 під головуванням судді Отвіновського П.Л.

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.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Гризо-
дубову Анастасію Миколаївну, 18.01.1978 року народження (останнє ві-
доме місце проживання: 95034, вул. Павленка, 25/3, м. Сімферополь) 
у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України в судове засідання, яке відбудеться 21 квітня 2017 року о 
10 год. 00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні По-
дільського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хо-
рива, 21, каб. 7, під головуванням судді Отвіновського П.Л.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового прова-
дження.

Дарницький районний суд м. Києва викликає як відповідачів Ляшенко Лілію Володими-
рівну, останнє місце реєстрації якої: м. Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 24-А, кв. 57, Ка-
плія Олега Володимировича, останнє місце реєстрації якого м. Запоріжжя, вул. Космічна,  
126-А, в судове засідання, яке відбудеться 27.04.2017 року об 11 год. 30 хв. за адресою: 
м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, каб. 204, для участі у судовому розгляді цивільної справи за 
позовом Новікова Ярослава Анатолійовича до Товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «Перший фонд проектного інвестування «Авто-Інвест», до Ляшенко Лілії Володими-
рівни, Каплія Олега Володимировича про розірвання трудового договору та визнання 
повноважень припиненими.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідачі вважаються повідомленими 

про день, час та місце розгляду справи і в разі неявки їх до суду справа може бути роз-
глянута за їх відсутності.

Відповідачі у випадку неявки в судове засідання зобов’язані повідомити суд про по-
важність причини неявки.

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

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської обл. (адреса 
суду: 53213, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Шевченко, 201) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення за-
боргованості, у судове засідання, яке відбудеться:

20.04.2017 о 14:00 до Ведернiкова Свiтлана Петрiвна (останнє відо-
ме місце реєстрації: 53253, Дніпропетровська обл, Нікопольський р-н, 
с. Кірове, вул. Щорса, буд. 16) справа № 182/3598/16-ц, суддя Кобе-
ляцька-Шаховал I. В.

03.07.2017 о 12:00 до Дятлов Володимир Валерійович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 53200, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, 
вул.  Шевченка, буд. 192, кв. 64) справа № 182/6429/16-ц, суддя Ри-
бакова В. В.

19.07.2017 о 09:30 до Бігун Інна Василівна (останнє відоме місце реє-
страції: 53242, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Крутий Бе-
рег, вул. Крутобережна, буд. 10) справа № 182/5613/16-ц, суддя Кобе-
ляцька-Шаховал I. В.

19.07.2017 о 09:00 до Бондаренко Світлана Іванівна (останнє відоме 
місце реєстрації: 53201, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Мали-
новського, буд. 2, корп. 2, кв. 150) справа № 182/774/17, суддя Кобе-
ляцька-Шаховал I. В.

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.

Краснолиманський міський суд Донецької обл. (адреса суду: 84406, 
Донецька обл., м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 13) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання, яке відбудеться:

19.04.2017 о 08:20 до Гончарова Клавдія Олексiївна (останнє відоме 
місце реєстрації: 84450, Донецька обл., Лиманський р-н, с. Дробише-
ве, вул. Куйбишева, буд. 84) справа № 236/831/17, суддя Біланова Н. В.

19.04.2017 о 08:00 до Шацьких Іванна Миколаївна (останнє відоме 
місце реєстрації: 84401, Донецька обл., м. Лиман, Казарма буд. 427 км) 
справа № 236/838/17, суддя Біланова Н. В.

19.04.2017 о 08:40 до Гайнулін Сергій Михайлович (останнє відоме 
місце реєстрації: 84400, Донецька обл., м.Красний Лиман, вул. Сердю-
ка, буд. 52) справа № 236/834/17, суддя Біланова Н. В.

20.04.2017 о 08:15 до Гладка Тетяна Володимирівна (останнє відо-
ме місце реєстрації: 84442, Донецька обл., Лиманський р-н, с.Зарічне 
(Кіровськ), вул. Артема, буд. 36) справа № 236/843/17, суддя Шаньши-
на М. В.

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.

Офіційне повідомлення ПАТ «Укртелеком»
З 15 липня 2017 року для всіх категорій споживачів ПАТ «Укртеле-

ком» припиняє надання послуг з використанням універсальних теле-
комунікаційних карток передплачених послуг «ВСЕсвіт плюс», а саме:

послуг міжміського та міжнародного телефонного зв’язку що нада-
ються за спеціальними тарифами;

послуг Радіодоступу до мережі Інтернет (Wi-Fi);
послуг комутованого доступу до мережі Інтернет (Dial-Up).
Детальну інформацію розміщено на сайті www.ukrtelecom.ua.
Отримати інформацію можна також і за телефоном Контакт-центру 

0-800-506-800.
Старобільський районний суд Луганської області викликає:
Ганькіна Олександра Вікторовича, який мешкає за адресою: вул. Пушкіна, 

гурт. 8, смт Кріпенський, Антрацитівський район Луганської області;
Князєва Максима Валерійовича, який мешкає за адресою: вул. Чкалова, буд. 

15, смт Кріпенський, Антрацитівський район Луганської області;
Пономарьову Олену Валентинівну, яка мешкає за адресою: вул. Олімпійська, 

буд. 1, смт Кріпенський, Антрацитівський район Луганської області;
як відповідачів у судове засідання по цивільній справі № 2/431/1140/17-ц; 

провадження 2/431/522/17 р. за позовом ПАТ «Державний ощадний банк Украї-
ни» до Ганькіна О.В., Князєва М.В., Пономарьової О.В. про стягнення заборгова-
ності, що відбудеться 20 квітня 2017 року о 08 годині 00 хв., в приміщенні суду 
за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, буд. 38а.

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

Суддя Олійник С.В.
Ухвалою Куйбишевського районного суду Запорізької області від 21.03.2017 року у 

справі № 319/7/17 постановлено здійснювати спеціальне судове провадження у кримі-
нальному провадженні за обвинуваченням Порохні В.М у скоєнні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суддя Куйбишевського районного суду Запорізької області Валігурський Г.Ю. викли-
кає Порохню Володимира Павловича, який народився 13.11.1978 року у м. Сніжне, До-
нецької області, зареєстрований за адресою: вул. Чапека,12, кв. 25, м. Сніжне, Донецької 
області, проживаючого за адресою: вул. Брюсова, 17, кв. 11, м. Сніжне, Донецької області, 
до Куйбишевського районного суду Запорізької області, який розташований за адресою: 
71001, Запорізька область, смт Більмак, вул. Центральна, 26 а (тел.(06147)21358) в якос-
ті обвинуваченого для участі у судовому засіданні кримінального провадження внесено-
го до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016050000000206 від 29.09.2016 
року, що відбудеться о 15-30 год. 19.04.2017 року та о 14-00 год. 10.05.2017 року в залі 
засідань Куйбишевського районного суду Запорізької області.

В провадженні Бориспільського міськрайонного суду перебуває цивільна справа 
№359/9716/16-ц за позовом першого заступника прокурора Київської області в інтере-
сах Кабінету Міністрів України, державного підприємства «Бориспільське лісове госпо-
дарство» до Бориспільської районної державної адміністрації, Нужденко Тетяни Петрів-
ни, Дюговської Оксани Василівни, Коваль Лариси Євгеніївни, Лісіна Сергія Борисови-
ча, Волик Вікторії Володимирівни, Ратушняк Лідії Василівни, Радченко Тамари Володи-
мирівни, Стовбухи Василя Івановича, Смолякової Наталії Василівни, Руденка Олексан-
дра Романовича, громадської організації «Садове товариство «Ярило» про визнання не-
дійсними розпоряджень, договору оренди земельної ділянки, державних актів на право 
власності на земельні ділянки, скасування їх державної реєстрації та витребування зе-
мельних ділянок із чужого незаконного володіння.

У зв’язку з цим суд викликає відповідача Нужденко Тетяну Петрівну у судове засі-
дання.

Розгляд вищезазначеної справи відбудеться о 12 год. 00 хв. 10 травня 2017 року за 
адресою: м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, 10, каб. №7.

Суддя Борець Є. О.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Мішин Михайло Вікторович, 12.08.1968 року народження, 
зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Макіївка, м-н Централь-
ний, буд. 9, кв. 28, на підставі ст.ст.297-5, 133, 135 КПК України, Вам необхід-
но з’явитися «20» квітня 2017 року, «21» квітня 2017 року та «24» квітня 2017 
року, в період часу з 09 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. до каб. 306 СВ Управлін-
ня СБ України в Донецькій області, до слідчого Заїки Вадима Васильовича, 
за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. А. Нільсена, буд. 33, для 
отримання повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, ознайом-
лення з матеріалами кримінального провадження, отримання обвинувально-
го акта та реєстру матеріалів при здійсненні спеціального досудового розслі-
дування у кримінальному провадженні №12015050000000401 за ч. 1 ст.258-3 
КК України. У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки на виклик на-
стають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу про 
стягнення заборгованності за позовом ПАТ «Державний ощадний банк 
України» до:

Відповідач Корнілова Світлана Миколаївна, останнє місце реєстрації та 
проживання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Чкалова, буд. 15, виклика-
ється 19 квітня 2017 року о 14 год. 10 хв. до суду для участі у розгляді 
справи по суті.

Відповідач Міхєйкіна Тетяна Юріївна, останнє місце реєстрації та про-
живання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Фіалкова, буд. 68, викликаєть-
ся 19 квітня 2017 року о 14 год. 10 хв. до суду для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідач Копил Ганна Олександрівна, останнє місці реєстрації та про-
живання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Москаленко, буд. 11, кв. 111, ви-
кликається 19 квітня 2017 року о 14 год. 10 хв. до суду для участі у розгля-
ді справи по суті. Відповідачам пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідоми-
ти суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у їх відсутності.

Суддя Кузнецов Р.В.

 Баришівський районний суд Київської обл. (адреса суду: 07500, 
Київська обл., смт Баришівка, вул. Ленина, 61) викликає відповідача 
за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання, яке відбудеться:

21.04.2017 об 11:00 до Мазніченко Ганна Григорівна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 07552, Київська обл., Баришівський р-н, с. Се-
менівка, вул. Голованьова буд. 17) справа № 355/262/17, суддя Лит-
виненко О. Л.

20.04.2017 о 09:00 до Барис Світлана Миколаївна (останнє відо-
ме місце реєстрації: 07500, Київська обл., смт Баришівка, вул. Пар-
хоменка,  буд. 34, корп. 21, кв. 10) справа № 355/187/17, суддя Єре-
менко В. М.

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 вва-
жається належним чином повідомленим про час, день та місце про-
ведення судового засідання.

Фрунзенський районний суд м. Харкова викли-
кає в судове засідання як відповідача Скринічен-
ка Олександра Михайловича по справі за позо-
вом Омельчук Марини Миколаївни до Скринічен-
ка Олександра Михайловича, третя особа: Управ-
ління служб у справах дітей Департаменту праці та 
соціальної політики Харківської міської ради про 
позбавлення батьківських прав та стягнення алі-
ментів.

Розгляд справи відбудеться о 16 год. 00 хв. 20 
квітня 2017 року в приміщенні суду за адресою: м. 
Харків, бул. Богдана Хмельницького, 32/38.

У разі неявки відповідача в судове засідання без 
поважних причин чи неповідомлення про причини 
неявки, справа буде розглядатися без його участі 
за наявними у справі доказами.

Суддя О.В. Горпинич

Куйбишевський районний суд Запорізь-
кої області викликає як відповідача Черниш 
Артема Миколайовича 24.11.1980 р.н. в су-
дове засідання, яке призначене на 16 год. 00 
хв., 20.04.2017 року, для розгляду цивільної 
справи № 319/215/17 за позовом Публічного 
акціонерного товариства комерційний банк 
«Правекс-Банк» до Черниш Артема Микола-
йовича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, яке відбудеться за адре-
сою: вул. Центральна 26а, смт Більмак, Біль-
мацького району Запорізької області.

Суддя Валігурський Г.Ю.

Любарський районний суд Житомирської обл. (адреса суду: 13100, Житомирська 
обл., смт. Любар, вул. Леніна, 36) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

20.04.2017 о 10:00 до Кражановська Альона Олександрівна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 13133, Житомирська обл., Любарський р-н, c. Старий Любар, вул. Свердлова, 
буд. 21) справа № 282/293/17, суддя Вальчук В. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини не-
явки 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.

Шевченківський районний суд м.Києва (адреса суду: 03680, м. Київ, вул. Дегтя-
рівська, 31-А) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнен-
ня заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

20.04.2017 о 15:45 до Сосонович Олександр Петрович (останнє відоме місце 
реєстрації: 04119, м. Київ, вул. Сім’ї Хохлових, буд. 8) справа № 761/36164/16-ц, 
суддя Піхур О. В.

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

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

Білозерський районний суд Херсонської обл. (адреса суду: 75000, Херсонська обл., 
смт Білозерка, вул. Романа Вдовиченко, 89) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

20.04.2017 о 08:30 до Кобець Павло Петрович (останнє відоме місце реєстрації: 
75004, Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Томина Балка, вул. Садова, буд. 25) спра-
ва № 648/345/17, суддя Бугрименко В. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини не-
явки 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.

Таран Володимир Олександрович викликається 

18.04.2017 року о 12.00 як відповідач до Київсько-

го районного суду  м. Харкова (м. Харків, вул. Вален-

тинівська, 7-Б) у справі № 640/5214/17  за позовом 

Федорової Ольги Валеріївни до Тарана Володимира 

Олександровича про надання дозволу на тимчасовий 

виїзд за кордон неповнолітньої дитини без згоди та 

супроводу батька.

 Суддя І.В. Ніколаєнко

 Горностаївський районний суд Херсонської обл. викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнен-
ня заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

19.04.2017 о 10:00 до Ханзерук Сергiй Юрiйович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 74610, Херсонська обл., Горнос-
таївський р-н, с.Заводівка) справа № 655/134/17, суддя По-
сунько Г. 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.

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

21.04.2017 о 08:30 до Скрипник Андрій Павлович (останнє 
відоме місце реєстрації: 38400, Полтавська обл., смт Решети-
лівка, вул. Комсомольська, буд. 48) справа № 546/1192/16-ц, 
суддя Беркута Л. Г.

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.

Новоайдарський районний суд викликає Хижняка 
Юрія Геннадійовича, що проживає за адресою: вул. Ми-
ру, 2/7, с. Побєда, Новоайдарського району Луганської 
області, як відповідача в судове засідання з цивільної 
справи № 419/2919/16-ц за позовом Хижняк Дар’ї Сер-
гіївни до Хижняка Юрія Геннадійовича про позбавлення 
батьківських прав, третя особа: Служба у справах дітей 
Новоайдарської РДА, що відбудеться 20 квітня 2017 року 
о 12.00 годині в приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, смт Новоайдар, вул. Миру, 38.

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

Суддя О.М. Іванова
Олександрійський міськрайонний суд Кіровоград-

ської області викликає в судове засідання, призначе-
не на 25 квітня 2017 р. на 11.00 год. Кушніра Євге-
на Олександровича, 08.04.1989 року народження, як 
обвинуваченого у кримінальній справі №398/1031/17 
(провадження №1-кп/398/372/17) у вчиненні кримі-
нального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 
258-3 КК України. Останнє відоме місце проживан-
ня: м. Олександрія Кіровоградської області, вул. 2-го 
Українського фронту, 32. Судове засідання відбу-
деться в приміщенні Олександрійського міськрайон-
ного суду за адресою: м. Олександрія Кіровоград-
ської області, вул. Першотравнева, 30.

Суддя А. Ю. Ремезок

Малиновський районний суд м. Одеси (голову-
ючий суддя Поліщук І.О.) викликає Бубнова Олек-
сія Юрійовича як відповідача в судове засідання по 
цивільній справі № 521/3545/17 за позовом Бубно-
вої Марини Михайлівни до Бубнова Олексія Юрійо-
вича про розірвання шлюбу та стягнення аліментів на 
19 квітня 2017 року о 10.00 годині (адреса: м. Одеса, 
вул. В. Стуса, 1, зал с/з 215).

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

Калуським міськрайонним судом Івано-Франків-
ської області (вул. Молодіжна, 10, м. Калуш Івано-
Франківської області, 77300, суддя Сухарник І.І. о 10 
год. 30 хв. 21.04.2017 р. (резервні дати судових засі-
дань 10 год. 30 хв. 28.04.2017 p., 15 год. 12.05.2017 
р.) буде продовжуватися розгляд кримінального 
провадження про обвинувачення Яніцької Наталії Ро-
манівни за ст. 368 ч. 4 КК України, яке розглядається 
у спеціальному судовому провадженні, тому в якос-
ті обвинуваченої викликається Яніцька Наталія Рома-
нівна, 05.04.1973 р.н., яка зареєстрована в смт Ви-
года вул. Заводська, 4/9 Долинського району Івано-
Франківської області.

Суддя І. І. Сухарник

Токмацький районний суд Запорізької облас-
ті викликає в судове засідання Ільяшенко Миколу 
Олександровича, як відповідача в цивільній справі  
№ 328/869/17 за позовом Публічного акціонерного 
товариства «Державний ощадний банк України» в 
особі філії Донецьке обласне управління AT «Ощад-
банк» до Ільяшенко Миколи Олександровича про 
стягнення заборгованості за кредитним договором. 
Судове засідання відбудеться 21 квітня 2017 року о 
13.00 годині та 25 квітня 2017 року о 09.00 год. (ре-
зервна дата) в приміщенні Токмацького районного 
суду Запорізької області за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28.

Суддя Андрущенко О.Ю.

П О В І С Т К А 

про  виклик

Обвинуваченому: Вердияну Симону Ру-

диковичу, 01.09.1987 р.н.,  зареєстрова-

ному: Росія, Республіка Башкортостан,  

м. Уфа, вул. Ріхарда Зорге, 49 кв. 37, відпо-

відно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, 

необхідно з’явитися 20.04.2017 р. о 10 год. 

00 хв. в приміщення Київського районно-

го суду м. Харкова (Україна, м. Харків, вул. 

Блюхера, б. 7б, зал суд. засідання № 33)

Суддя В.М. Сенаторов 

Таращанський районний суд Київської обл. 
(адреса суду: 09500, Київська обл., смт Тараща, 
вул. Рози Люксембург, 75) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнен-
ня заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

20.04.2017 о 09:00 до Зеленський Володи-
мир Олегович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 09501, Київська обл., м. Тараща, вул. Коза-
ківка буд. 35) справа № 379/392/17, суддя Ва-
силенко О. М.

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 відпові-
дач по справі вважається належним чином пові-
домленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Краснолиманський міський суд Донецької обл. 
(адреса суду: 84406, Донецька обл., м. Красний Ли-
ман, вул. Фрунзе, 13) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгова-
ності, у судове засідання, яке відбудеться:

20.04.2017 о 08:30 до Савченко Олександр Пе-
трович (останнє відоме місце реєстрації: 84413, До-
нецька обл., Лиманський р-н, с. Коровій Яр, вул. 
Миру, буд. 26) справа № 236/891/17, суддя Шань-
шина М. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або 
неповідомлення про причини неявки справа буде 
розглянута за його  відсутності за наявними дока-
зами 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.

Хортицький районний суд м.Запоріжжя 
(адреса суду: 69076, Запорізька обл., м. Запо-
ріжжя, пр-т Ювілейний, 33) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнен-
ня заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

21.04.2017 о 09:30 до Таранов Олександр 
Григорович (останнє відоме місце реєстрації: 
69000, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Гу-
дименка, буд. 40, кв. 21) справа № 337/485/17, 
суддя Гнатик Г. Є.

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 відпові-
дач по справі вважається належним чином пові-
домленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

В провадженні судді Бердянського 
міськрайонного суду Крамаренко А.І. зна-
ходиться цивільна справа № 310/1404/17 
за позовом Безгінової Наталії Іванівни до 
Кідалова Олександра Георгійовича про 
визнання особи такою, що втратила пра-
во користування жилим приміщенням.

Розгляд справи призначено на 
20.04.2017 року о 13 годині в приміщен-
ні Бердянського міськрайонного суду 
за адресою: Запорізька область, м. Бер-
дянськ, вул. Консульська, 64, каб. 502, 
суддя Крамаренко А.І., тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідача Кідалова 
Олександра Георгійовича.

У разі неявки представника відповіда-
ча, справа буде розглянута за наявними в 
ній матеріалами.
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Дзержинський міський суд Донецької області (85200, 
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає три цивільні спра-
ви призначені до розгляду на 20.04.2017 року за позова-
ми ПАТ «Укрсоцбанк» до Думенка Олександра Валерійо-
вича, Думенко Вікторії Володимирівни, Лебеденко Олени 
Сергіївни, Заплавської Тетяни Григоріївни про стягнен-
ня заборгованості.

Відповідачі: Думенко Олександр Валерійович (заре-
єстрований за адресою: м. Моспине, вул. Московська, 
17), Думенко Вікторія Володимирівна (зареєстрована за 
адресою: м. Донецьк, вул. Батурлинівська, 56/5), викли-
каються на 20 квітня 2017 року о 14.00 год. до суду, каб. 
№ 9, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачка: Лебеденко Олена Сергіївна (зареєстро-
вана за адресою: 83016, м. Донецьк, вул. Дніпродзер-
жинська, 11/35), викликається на 20 квітня 2017 року о 
13.30 год. до суду, каб. № 9, для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідачка: Заплавська Тетяна Григоріївна (за-
реєстрована за адресою: м. Донецьк, пр. Ленінський, 
116/72), викликається на 20 квітня 2017 року о 14.30 год. 
до суду, каб. № 9, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя М. М. Скиба

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Київ, 

Вознесенський узвіз, 10Б, каб. 38) викликає Кожіма 

Фабіо на 09 год. 00 хв. 21 квітня 2017 року як відпові-

дача у цивільній справі № 760/15870/16-ц 2-1316/17 

за позовом Кожіми (Помогайбо) Серафіми Веніамі-

нівни до Кожіма Фабіо про розірвання шлюбу.

У разі неявки, справу буде розглянуто за відсут-

ності відповідача.

Суддя В. В. Українець

Бєлімов Сергій Борисович викликається до су-
ду, як відповідач по справі за позовом Бригадиро-
ва Романа Сергійовича до Бєлімова Сергія Борисо-
вича про виселення, в судове засідання, яке відбу-
деться 25.04.2017 р. о 14.00 год. у приміщенні Жов-
тневого районного суду м. Маріуполя Донецької об-
ласті за адресою: 87500, м. Маріуполь, пр. Металур-
гів, 31. Суддя по справі Кір’якова Н. П.

Позивач по справі: Бригадиров Роман Сергійович
У разі неявки, повідомити суд про причини неяв-

ки, інакше справу буде вирішено на підставі наявних 
у ній документів.

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької обл. 
(адреса суду: 24000, Вінницька обл., м. Могилів-Поділь-
ський, вул. Сагайдачного, 1/30) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, 
у судове засідання, яке відбудеться:

20.04.2017 о 09:00 до Козинська Альона Миколаїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 24000, Вінницька обл.,  
м. Могилів-Подільський, вул. 8 Березня, буд. 32, кв. 1) спра-
ва № 138/356/17, суддя Лисенко Т. Ю.

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.

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької 
області викликає в судове засідання Короткова Олексан-
дра Вікторовича (останнє місце реєстрації: Вінницька об-
ласть, м. Могилів-Подільський, вул. Дністровська, 18, кв. 
117), для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» до Короткова Олександра Вікторовича про 
стягнення заборгованості.

Судове засідання призначено на 28.04.2017р. об 11 
годині 30 хвилин у 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 Короткова О. В. в судове засідання позо-
вна заява буде розглянута за його відсутності.

Приватне акціонерне товариство «СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ «ЗДОРОВО» (03680, м. Київ, вул. Казими-
ра Малевича, б. 86-Н, код ЄДРПОУ 33637321) пові-
домляє про визнання втраченими бланків догово-
рів ОСЦПВВНТЗ: АЕ/9888796 — 1 шт., АЕ/9961262 
— 1 шт., АЕ/9961265 — 1 шт., AЕ/9961276 — 1 шт., 
AЕ/9961277 — 1 шт., AЕ/9961278 — 1 шт., АЕ/9961279 
— 1 шт., AЕ/9961280 — 1 шт., АЕ/9961281 — 1 шт., 
АЕ/9961282 — 1 шт., АЕ/9961283 — 1 шт., АЕ/9961284 
— 1 шт., АЕ/9961285 — 1 шт., АК/0937494 — 1 шт., 
АК/1875199 — 1 шт., АК/1875200 — 1 шт., АЕ/7058985 
— 1 шт., АЕ/7058986 — 1 шт., АЕ/7504734 — 1 шт.

Голова Правління ПpАТ «СК «ЗДОРОВО»  
Р. А. Дунаєвський

Кремінський районний суд Луганської обл. (адреса суду: 
92900, Луганська обл., м.Кремінне, вул. Красна, 5) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення 
заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

20.04.2017 о 09:00 до Черновол Ольга Володимирів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 92901, Луганська обл.,  
м. Кремінна, вул. Озерна, буд. 36) справа № 414/387/17,  
суддя Панчук  М. 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 справі 
вважається належним чином повідомленим про час, день та 
місце проведення судового засідання.

Кобеляцький районний суд Полтавської обл. ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ ««Приват-
банк»», про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться:

27.04.2017 о 09:30 до Кокудак Ольга Михайлівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 39234, Полтавська 
обл., Кобеляцький р-н, с. Сухинівка, вул. Садова, буд. 
24) справа № 532/233/17, суддя Омельченко І. І.

27.04.2017 о 09:00 до Анацький Олександр Сергі-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 39204, Пол-
тавська обл., м. Кобеляки, вул. Стародніпропетров-
ська, буд. 80) справа № 532/2287/16-ц, суддя Омель-
ченко І. І.

26.05.2017 о 09:00 до Кобель Ніна Іванівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 39200, Полтавська обл., 
Кобеляцький р-н, с. Бережнівка, вул. Шевченка, буд. 
4) справа № 532/112/17, суддя Тесленко Т. 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.

Корольовський районний суд м. Житомира ви-
кликає Єфімова Тараса Олеговича як обвинуваче-
ного у кримінальному провадженні № 296/2518/16-
к у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1  
ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням 
судді Янчук Н.П. в підготовче судове засідання, що 
відбудеться 25.04.2017 року о 09.30 год. в приміщен-
ні Корольовського районного суду м. Житомира за 
адресою: м. Житомир, майдан Соборний 1, зал 6-К 
(каб. 224).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.
Суддя Н. П. Янчук

Повістка про виклик
Підозрюваний Шимко Юрій Андрійович, 

21.10.1974 р.н., відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 
297-5 КПК України викликається 20 квітня 2017 ро-
ку на 09.30 год. до старшого слідчого в ОВС Голов-
ного слідчого управління Генеральної прокуратури 
України Рашка М. М. у каб. 314 за адресою: м. Київ, 
вул. Московська, 8, корп. 24 (тел.: (044)-200-67-86) 
для проведення слідчих та процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні № 42016000000004090 за  
ч. 5 ст. 191 КК України.

Оріхівський районний суд Запорізької облас-
ті викликає Прокопенка Олександра Леонідовича, 
10.04.1973 року народження, в судове засідання 
по кримінальному провадженню № 1-кп/323/36/17 
(323/357/16-к) за обвинуваченням Прокопенко Олек-
сандра Леонідовича у вчиненні злочинів, передбаче-
них ч. 2 ст. 258-3, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК Укра-
їни, яке відбудеться 19 квітня 2017 року о 09-00 год.  
в приміщенні суду за адресою: Запорізька область, 
м. Оріхів, вул. Травнева, 23,  каб. № 12. 

Суддя Плечищева О. В.

В провадженні Ірпінського міського суду Київської 

області перебуває цивільна справа за позовом Черні-

євського Олега Григоровича до Бомко Андрія Мико-

лайовича про стягнення заборгованості.

Суд викликає на 03.05.2017 року на 09.30 год. 

Бомко Андрія Миколайовича як відповідача по спра-

ві. Явка обов’язкова.

Суддя С. І. Оладько

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Проскуркін Олександр Євгенович, 

27.03.1972 р.н., уродженець м. Бендери Республіки Мол-
дова, громадянин Молдови, останнє відоме місце про-
живання: м. Одеса, вул. Нахімова, буд. №6, кв. №2, на 
підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України, вам не-
обхідно з’явитися 20.04.2017р. на 09 год. 00 хв. до Івано-
Франківського міського суду Івано-Франківської облас-
ті за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, 
буд. №11, 1 поверх, зал №5, для розгляду кримінального 
провадження про обвинувачення Проскуркіна Олексан-
дра Євгеновича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 
ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України.

Головуючий суддя О. Зеленко

Шишацький районний суд Полтавської обл. викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

19.04.2017 о 09:00 до Гончар Ольга Сергіївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 38030, Полтавська обл., Ши-
шацький р-н, с. Яреськи, вул. Леніна буд. 29) справа  
№ 551/149/17, суддя Рябченко В. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або непо-
відомлення 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.

Судова повістка
Орджонікідзевський районний суд м. Харкова викликає в підготов-

че судове засідання на 14 годину 00 хвилин 27 квітня 2017 року як 
обвинуваченого Лук’янова Олексія Олександровича, 25.03.1986 ро-
ку народження, місце народження м. Харків, громадянина України, 
із вищою освітою, раніше не судимого, що зареєстрований та фак-
тично мешкає за адресою: м. Харків, вулиця Кричевських, 39, квар-
тира 38, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 2 ст. 110 КК України.

Відповідно до ст. ст. 297-5, 323 КПК України з моменту опубліку-
вання повістки про виклик, обвинувачений вважається належним чи-
ном ознайомленим з її змістом.

Суддя О. В. Бугера

Слов’янський міськрайонний суд Донецькій області (84112,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу 
за позовом Обади Олександра Миколайовича до Обади Ірини Григо-
ріївни про розірвання шлюбу.

Відповідачка по справі Обада Ірина Григоріївна, яка проживає 
за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Горлівської дивізії,  
б. 3, кв. 56, викликається на 08.00 год. 24 квітня 2017 року до суду для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позо-
ву та докази. У випадку неприбуття відповідачка повинна повідоми-
ти суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за її від-
сутності.

Суддя І. О. Сидоренко

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської облас-
ті (суддя Гаврилов В. А.) викликає в судове засідання як відпові-
дача Луценка Михайла Васильовича, третю особу: Кір’янкова Ва-
лерія Миколайовича у справі за позовом Куценко Людмили Фе-
дорівни про визнання (правочину) третейської угоди недійсною.

Останнє місце проживання відповідача: вул. Северодвінська, 56,  
м. Донецьк.

Судове засідання призначене на 05 травня 2017 р. о 09.00 год. 
за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 203.

У разі неявки відповідача у судове засідання справа, згідно з 
вимогами ЦПК України, може бути розглянута за його відсутніс-
тю.

У Подільському районному суді 
м. Києва 21 червня 2017 року о 10 
год. 00 хв. під головуванням судді 
Богінкевич С. М. буде розглядатись 
цивільна справа за позовом Тара-
тинського Зіновія Валерійовича 
до Замишляєвої Тетяни Анатоліїв-
ни про визнання особи такою, що 
втратила право користування жи-
лим приміщенням.

Явка вищезазначених осіб (сто-
рін по справі) у судове засідання 
обов’язкова.

Ізяславський районний суд Хмельницької обл. викликає відпо-
відача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборго-
ваності, у судове засідання, яке відбудеться:

19.04.2017 о 15:30 до Богуцький Станіслав Борисович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 30300, Хмельницька обл., м. Ізяслав, 
вул. Посьолкова, буд. 5) справа № 675/2577/16-ц, суддя Янішев-
ська О. С.

25.04.2017 об 11:30 до Тимошенко Олена Вікторівна (останнє 
відоме місце реєстрації: 30341, Хмельницька обл., Ізяславський 
р-н, с. Двірець, вул. Вокзальна, буд. 16) справа № 675/87/17,  
суддя Трасковський С. Л.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідо-
млення про причини неявки справа буде розглянута за його  від-
сутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

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

Козелецький районний суд Чернігівської обл. викликає відпо-
відача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборго-
ваності, у судове засідання, яке відбудеться:

19.04.2017 о 10:00 до Дубова Вікторія Вікторівна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 17000, Чернігівська обл., смт Козелець, 
вул. Журавльова, буд.  10, кв. 2) справа № 734/416/17, суддя  
Іванюк Т. І.

19.04.2017 о 09:30 до Солодка Ганна Анатоліївна (останнє відо-
ме місце реєстрації: 17000, Чернігівська обл., смт Козелець, вул. 
Пархоменка, буд. 6) справа № 734/414/17, суддя Соловей В. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідо-
млення про причини неявки справа буде розглянута за його  від-
сутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

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

Семенівський районний суд Чернігівської обл. 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк», про стягнення заборгованості, у судо-
ве засідання, яке відбудеться:

19.04.2017 о 09:00 до Безручко Тетяна Мико-
лаївна (останнє відоме місце реєстрації: 15401, 
Чернігівська обл., м. Семенівка, вул.Широкий 
План, буд. 156) справа № 744/240/17, суддя Гнип 
О. І.

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 відпові-
дач по справі вважається належним чином пові-
домленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Костянтинівський міськрайонний суд До-
нецької області (85110, м. Костянтинівка До-
нецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає 
цивільну справу № 233/5416/15-ц за позовом 
Публічного акціонерного товариства «Укра-
їнський Бізнес Банк» в особі уповноваженої 
особи Фонду гарантування вкладів фізичних 
осіб на ліквідацію Публічного акціонерно-
го товариства «Український Бізнес Банк» Бі-
лої Ірини Володимирівни до Гілевського Юрія 
Володимировича, Гілевської Тетяни Анатолі-
ївни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Відповідачі викликаються до суду на 19 
квітня 2017 року о 08.10 годині, каб. № 15.

Суддя О. С. Малінов

Коропський районний суд Чернігівської облас-
ті (адреса суду: 16200, Чернігівська обл., смт Короп, 
вул. Кибальчича, 12) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгова-
ності, у судове засідання, яке відбудеться:

20.04.2017 о 08:00 до Соломко Юлія Євгеніївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 16200, Чернігівська 
обл., смт Короп, вул. Чернігівська, буд. 19, кв. 15) 
справа № 735/278/17, суддя Корзюк Т. П.

27.04.2017 о 10:30 до Лужкова Олена Сергіївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 16200, Чернігівська 
обл., смт Короп, вул. Механізації, буд. 15) справа  
№ 735/152/17, суддя Балаба О. А.

27.04.2017 о 10:00 до Бескаравайний Андрій Ва-
лерійович (останнє відоме місце реєстрації: 16220, 
Чернігівська обл., Коропський р-н, смт Понорниця, 
вул. Партизанська, буд. 11) справа № 735/102/17, 
суддя Балаба О. А.

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.

Троїцький районний суд Луганської обл. (адре-
са суду: 92100, Луганська обл., смт Троїцьк, вул. 1 
Травня, 5 а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судо-
ве засідання, яке відбудеться:

20.04.2017 о 10:00 до Балян Армен Олександрович 
(останнє відоме місце реєстрації: 91001, Луганська 
обл., м. Луганськ, вул. Ростовська, буд. 83) справа  
№ 433/346/17, суддя Певна О. С.

20.04.2017 о 10:15 до Гоголева Юлія Миколаїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 91001, Луган-
ська обл., м.Луганськ, вул. Бєломорская 2-я, буд. 33) 
справа № 433/342/17, суддя Певна О. С.

20.04.2017 о 09:50 до Благушин Вадим Борисович 
(останнє відоме місце реєстрації: 91054, Луганська 
обл., м. Луганськ, вул. Ялтинська, буд. 31ж) справа 
№ 433/382/17, суддя Певна О. С.

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.

Автозаводський районний суд м. Кременчука ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться:

04.05.2017 о 15:00 до Семенова Марина Воло-
димирівна (останнє відоме місце реєстрації: 39631, 
Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, буд. 
46, кв. 3) справа № 524/175/17, суддя Рибалка Ю. В.

23.05.2017 о 10:15 до Калініченко Сергій Леонідо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 39600, Полтав-
ська обл., м. Кременчук, вул. Платухіна, буд. 8) спра-
ва № 524/277/17, суддя Рибалка Ю. В.

23.05.2017 о 09:45 до Клюєнкова Юлія Вадимів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 39610, Полтав-
ська обл., м. Кременчук, пр. 50 років Жовтня, буд. 8,  
кв. 34) справа № 524/286/17, суддя Рибалка Ю. В.

23.05.2017 о 10:00 до Кравець Оксана Леонідівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 39600, Полтавська 
обл., м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня, буд. 36а, 
кв. 522) справа № 524/288/17, суддя Рибалка Ю. 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.

Сокирянський районний суд Чернівецької обл. (адреса суду: 
60200, Чернівецька обл., м. Сокиряни,  вул. Шевченка, 7) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення 
заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

20.04.2017 о 09:00 до Дейнега Тамара Василівна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 60230, Чернівецька обл., Сокирянський 
р-н, с. Сербичани, пров. Шкільний,  буд. 18) справа № 722/285/17, 
суддя Римлянська Г. О.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідо-
млення про причини неявки справа буде розглянута за його  від-
сутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

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

Калинівський районний суд Вінницької обл. (адреса суду: 
22400, Вінницька обл., м. Калинівка, вул. Дзержинського, 70) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

20.04.2017 о 09:00 до Власюк Сніжана Василівна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 22445, Вінницька обл., Калинівський р-н, 
с. Корделівка, вул. Комунарівська, буд. 69) справа № 132/374/17, 
суддя Аліменко Ю. О.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідо-
млення про причини неявки справа буде розглянута за його  від-
сутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

      З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі 
вважається належним чином повідомленим про час, день та міс-
це проведення судового засідання.
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Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає: Запорожець Георгія Федоровича; Приват-
не підприємство «Техімекс-Груп»; Міське комуналь-
не підприємство «Бюро технічної інвентаризації»; ПП 
Седих Віталія Ігоровича; КСП «Агролюкс»; Осьмінкі-
на Анатолія Олексійовича; Сисак Романа Ігоровича; 
Сисак Валентину Олександрівну; Слепцову Інну Вале-
ріївну; Осьмінкіну Галину Онисівну в цивільній спра-
ві № 426/2649/14-ц за позовом Запорожець Георгія 
Федоровича до Приватного підприємства «Техімекс-
Груп», Публічного акціонерного товариства «Райф-
файзен Банк Аваль», Міського комунального підпри-
ємства «Бюро технічної інвентаризації», ПП Седих Ві-
талія Ігоровича, треті особи, що заявляють самостій-
ні вимоги —- КСП «Агролюкс», Орган опіки та піклу-
вання Сватівської міської ради, який діє від імені та в 
інтересах неповнолітньої Осьмінкіної Катерини Ана-
толіївни, Осьмінкіної Галини Онисівни, Осьмінкіна 
Анатолія Олексійовича, що діють від імені та в інтере-
сах неповнолітньої Осьмінкіної Катерини Анатоліїв-
ни, треті особи: Сисак Роман Ігорович, Сисак Вален-
тина Олександрівна, Слепцова Інна Валеріївна, Реє-
страційна служба Луганського міського управління 
юстиції Луганської області, про визнання недійсним 
договору купівлі-продажу, визнання недійсною та 
скасування реєстрації, визнання недійсним догово-
ру іпотеки та зобов’язання вчинити дії, витребування 
нерухомого майна з чужого незаконного володіння, 
та за зустрічним позовом Приватного підприємства 
«Техімекс-Груп» до Запорожець Георгія Федорови-
ча, Слепцової Інни Валеріївни, Сисака Романа Іго-
ровича, Сисак Валентини Олександрівни, Приватно-
го підприємця Седих Віталія Ігоровича, треті особи: 
Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк 
Аваль», Міське комунальне підприємство «Бюро тех-
нічної інвентаризації», про визнання права власності 
та визнання недійсним договору купівлі-продажу, та 
за зустрічним позовом Колективного сільськогоспо-
дарського підприємства «Агролюкс» до Приватного 
підприємства «Техімекс-Груп», Публічного акціонер-
ного товариства «Райффайзен Банк Аваль», Місько-
го комунального підприємства «Бюро технічної ін-
вентаризації», Приватного підприємця Седих Віталія 
Ігоровича, треті особи: Запорожець Георгій Федоро-
вич, Слепцова Інна Валеріївна, Сисак Романа Ігоро-
вича, Сисак Валентина Олександрівна, Орган опіки і 
піклування виконавчого комітету Сватівської міської 
ради, про визнання недійсною реєстрації нерухомого 
майна, визнання недійсним договору іпотеки, витре-
бування нерухомого майна з чужого незаконного во-
лодіння в судове засідання, яке відбудеться 25 квіт-
ня 2017 року о 10.00 год. у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська обл., м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд 
проведе розгляд справи без участі відповідачів.

Суддя C. M. Скрипник

Сватівський районий суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає як боржни-
ка Оніщенка Валерія Леонідовича, представника ТОВ 
«Виробничо-комерційна фірма «Електропромсервіс» 
в судове засідання по справі № 426/332/15-ц, за за-
явою ТОВ «Фінансова компанія «Позика» про замі-
ну стягувача, що відбудеться 24 квітня 2017 року о 
12.30 год.

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

Суддя В. О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Аблялімова Артура Михайловича, як відпо-
відача у цивільній справі № 426/233/17 за позовом 
Осичнюка Євгена Вікторовича до Аблялімова Артура 
Михайловича про стягнення боргу в судове засідан-
ня, яке відбудеться 25 квітня 2017 року о 09.30 год. в 
приміщенні суду за адресою: Луганська обл., м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд 
проведе розгляд справи без участі відповідача.

Суддя С. М. Скрипник

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в підготовче судове засідання як об-
винувачену Філіппську Наталію Валеріївну по справі  
№ 409/2795/16-к за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Підготовче судове засідання відбудеться 
25.04.2017 року о 10.00 год. в залі суду за адресою: 
Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевчен-
ка, 2.

Викликається Філіппська Наталія Валеріївна, 
останнє місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Патона, 
буд. 21.

Суддя Третяк О. Г.

10.04.2017 року Білокуракинським районним су-

дом Луганської області було винесено рішення по 

цивільній справі № 409/670/17-ц за заявою Понома-

рьова Юрія Євгеновича та Пономарьової Наталії Ан-

дріївни про встановлення факту володіння на праві 

спільної часткової власності. Вимоги заявників задо-

волено в повному обсязі.

Суддя Третяк О. Г.

Дубенський міськрайонний суд викликає Польо-
вого Андрія Володимировича як відповідача по ци-
вільній справі № 559/2684/16-ц за позовного заявою 
Польової Тетяни Петрівни до Польового Андрія Во-
лодимировича про розірвання шлюбу, в судове засі-
дання, яке відбудетеся 15 травня 2017 року о 13 год. 
00 хв. у приміщенні Дубенського міськрайонного су-
ду за адресою: Рівненська область, м. Дубно, вул.  
Д. Галицького, 22.

У разі неявки відповідача, справа буде розглянута 
в його відсутність на підставі наявних доказів.

Суддя Кічата О. Ю.

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Свинцицького Сергія Вікторовича як обвинуваче-
ного у кримінальному провадженні № 296/1782/17 
по обвинуваченню у вчиненні кримінального право-
порушення за ч. 1 ст. 258-3 КК України, під голову-
ванням судді Покатілова О. Б. у підготовче судове за-
сідання, що відбудеться 10 травня 2017 року о 14.00 
год. у приміщенні Корольовського районного суду м. 
Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Собор-
ний, 1, зал 7-К (каб. 202).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Ухвалою Бердянського міськрайонного суду Запо-
різької області від 4 квітня 2017 року відкрито про-
вадження по спеціальному досудовому розслідуван-
ню за обвинуваченням Новікова Олексія Івановича у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 3 ст. 258 КК України та призначене підготов-
че судове засідання.

До суду як обвинувачений викликається Новіков 
Олексій Іванович. Підготовче судове засідання відбу-
деться 10.05.2017 року о 13 год. 00 хв. у приміщенні 
Бердянського міськрайонного суду за адресою: За-
порізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 
64.

Суддя Богомолова Л. В.

Перемишлянський районний суд Львівської об-
ласті повідомляє відповідачку Сеник Богданну Іва-
нівну, 1974 р.н., що 12.05.2017 р. о 10 год. 00 хв. роз-
глядатиметься цивільна справа № 449/268/17 за по-
зовом Сеника Івана Миколайовича до Сеник Богдан-
ни Іванівни про визнання особи такою, що втратила 
право на користування жилим приміщенням.

У випадку неявки відповідачки в судове засідан-
ня на вищевказане число, справа буде розглядатись 
в її відсутність, у залі судових засідань №1 Пере-
мишлянського районного суду Львівської області за 
адресою: Львівська область, м. Перемишляни, вул. 
Галицька, 67 «а».

Суддя Гуняк О. Я.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідачку Богучар-
ську Галину Василівну (91006, м. Луганськ, кв-л Юж-
ний, б. 2, кв. 19) по справі № 409/523/17 (проваджен-
ня №2/409/385/17) за позовом Богучарського Вікто-
ра Івановича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 25.04.2017 р. (ре-
зервна дата 28.04.2017 р.) о 08.30 годині в залі су-
ду за адресою: Луганська область, смт Білокураки-
не, пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Врадіївський районний суд Миколаївської облас-
ті повідомляє, що Лісник Лілія Григорівна виклика-
ється в судове засідання як відповідачка по цивіль-
ній справі за позовом ТОВ «ОТП Факторинг Україна» 
про стягнення кредитної заборгованості у розмірі  
39 081 грн 68 коп.

Розгляд цивільної справи відбудеться о 08.15 год. 
26.04.2017 року за адресою: вул. Незалежності, 103, 
смт Врадіївка Миколаївської області.

Суддя А. В. Сорочан

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає як відпо-
відачів: Юрова Сергія Сергійовича та Юрову Олену 
Леонідівну в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/698/17-ц за позовом Публічного акціонерно-
го товариства комерційний банк «Правекс-Банк» до 
Юрова Сергія Сергійовича, Юрової Олени Леонідів-
ни про стягнення заборгованості, що відбудеться 26 
квітня 2017 року о 09.30 год.

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

Суддя О. М. Попова

Чернігівський районний суд Запорізької області 
викликає в судове засідання, яке відбудеться 25 квіт-
ня 2017 року о 09.30 годині в приміщенні Чернігів-
ського районного суду Запорізької області за адре-
сою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул. Собор-
на, буд. 391, Зінченка Віталія Анатолійовича, зареє-
строваного за адресою: Донецька область, м. Хрес-
тівка (Кіровське), квартал Молодіжний, буд. 7, кв. 
136, як відповідача по цивільній справі №329/274/17 
за позовом Зінченко Вікторії Вадимівни до Зінченка 
Віталія Анатолійовича про позбавлення батьківських 
прав.

Суддя В. В. Ломейко

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської 
області перебуває кримінальне провадження стосовно Хар-
ченка Олексія Геннадійовича, обвинуваченого у вчиненні 
злочинів, передбачених ст. 260 ч. 2, ст. 27 ч. 2, ст. 28 ч. 2,  
ст. 437 ч. 2 КК України, яке здійснюється за відсутності обви-
нуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Обвинувачений Харченко Олексій Геннадійович, заре-
єстрований за адресою: Луганська область, місто Красний 
Луч, вул. Козакова, 12/1.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський 
міський суд Луганської області викликає Харченка Олексія 
Геннадійовича на судовий розгляд 25 квітня 2017 року о 10 
годині 00 хвилин за адресою суду: Луганська область, м. Ли-
сичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядатиметься колегією 
суддів у складі: головуючого судді Старікової M. M., суддів 
Коваленко Н. В., Чернобривко Л. Б.

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

мляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського 17 в 
залі судових засідань № 40, 25 квітня 2017 року о 09.30 
год. відбудеться підготовче судове засідання у кримі-
нальному провадженні за обвинуваченням Джамілова 
Айдера Шевкетовича, 01 липня 1979 року народження, у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 
1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвинува-
чення: обвинувачений Джамілов Айдер Шевкетович та 
захисник Коваль Наталя Омельянівна.

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

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого 
судді Каленяка Р. А., суддів Бар’яка А. С., Іванченка Я. М.

Повістка про виклик обвинувачених при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального 

судового провадження
Обвинувачені Панчук Руслан Анатолійович, 16.08.1972 

р.н., зареєстрований: м. Харків, пр-т Гагаріна, буд. 92,  
кв. 38; Шеховцов Сергій Володимирович, 17.09.1967 р.н. 
та Шаховцов Валерій Сергійович, зареєстровані: м. Хар-
ків, вул. Куйбишева, буд. 11, кв. 10, відповідно до ви-
мог ст. ст. 297-5, 323 КПК України викликаються в судо-
ве засідання, що відбудеться 03.05.2017 р. о 10.00 год., 
в залі судових засідань № 1 Ленінського районного суду  
м. Харкова, за адресою: м. Харків, вул. Полтавський 
Шлях, 20, для участі в судовому засіданні.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду 
згідно зі ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття об-
винувачених передбачені ст. ст. 139, 323 КПК України.  
Колегія суддів: Бондаренко В. В., Вікторов В. В., Ольхов-
ський Є. Б.

Вінницький міський суд Вінницької області викликає як 
відповідача Біляк Дениса Володимировича, останнє місце 
реєстрації: вул. Отважних, буд. 15, кв. 11, м. Донецьк, в судо-
ве засідання, яке відбудеться 26.04.2017 року о 15 год. 00 хв. 
за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, каб. № 36, по 
цивільній справі № 127/14388/16-ц за позовом Мазур Андрія 
Віталійовича до Товариства з обмеженою відповідальністю 
«АВТО ГЕО», Біляк Дениса Володимировича, Мельниченко 
Олександра Петровича про визнання договору купівлі-про-
дажу недійсним та витребування майна у добросовісного по-
купця та за позовом Мельниченка Олександра Петровича до 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Авто Гео», Ма-
зура Андрія Віталійовича про визнання частково недійсною 
додаткової угоди № 1 до договору доручення № 10/10 від 
26.10.2015 року. Справу розглядає суддя Жмудь О. О.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. У випадку не-
явки в судове засідання, справу буде розглянуто за відсут-
ності відповідача.

В провадженні Ренійського районного су-
ду Одеської області знаходиться цивільна справа  
№ 510/2257/16-ц за позовом Одеського державно-
го університету внутрішніх справ до Добришан Іго-
ря Степановича про відшкодування витрат за період 
навчання.

Судове засідання по справі призначено на 
25.04.2017 р. о 09 годині 30 хвилин у Ренійському 
районному суді за адресою: Одеська область, м. Ре-
ні, вул. Соборна, 122, суддя Гончарова-Парфьонова 
О. О., тел. (04840) 41371.

Суд викликає як відповідача Добришан Ігоря Сте-
пановича, остання відома адреса: Одеська обл.,  
м. Рені, вул. Пролетарська, 6/33.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відпо-
відача Добришан Ігоря Степановича у судове засі-
дання, справа буде розглянута без його участі.

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

мляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 
17, у залі судових засідань №40, 27 квітня 2017 ро-
ку о 09.30 год. відбудеться судове засідання у кри-
мінальному провадженні за обвинуваченням Євтодія 
Андрія Вікторовича, 1 січня 1983 року народження, у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвину-
вачення: обвинувачений Євтодій Андрій Вікторович 
та захисник Береговин Оксана Олександрівна.

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

Справу розглядає колегія суддів у складі: голо-
вуючого судді Каленяка Р. А., суддів Короля О. П.,  
Сичука М. М.

Краснолиманський міський суд Донецької обл. 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться:

19.04.2017 о 09:15 до Реброва Наталія Анатоліїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 84450, Донецька 
обл., Лиманський р-н, с. Дробишеве, вул. Перемоги, 
буд. 8) справа № 236/811/17, суддя Шаньшина М. В.

19.04.2017 о 09:30 до Бибко Вікторія Дмитрів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 84401, Доне-
цька обл., м. Лиман, пр. Луговий, буд. 29) справа  
№ 236/809/17, суддя Шаньшина М. В.

24.04.2017 о 09:45 до Корабльова Анна Василів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 84461, Донецька 
обл., Лиманський р-н, с. Ямпіль, вул. Чкалова, буд. 1) 
справа № 236/788/17, суддя Бікезіна О. В.

24.04.2017 о 10:00 до Барабаш Дмитро Олексан-
дрович (останнє відоме місце реєстрації: 84400, До-
нецька обл., м. Лиман, вул. Лісний, буд. 6) справа  
№ 236/789/17, суддя Бікезіна О. В.

25.04.2017 о 08:45 до Дєдух Руслан Анатолійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 84431, Донецька 
обл., Краснолиманський р-н, с. Новоселівка, вул. Кі-
рова, буд. 29) справа № 236/754/17, суддя Бікезіна 
О. В.

25.04.2017 о 08:15 до Шевченко Олена Ігорівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 84431, Донецька 
обл., Лиманський р-н, с.Новоселівка, вул. Колгосп-
на, буд. 67) справа № 236/756/17, суддя Бікезіна О. 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.

Київський районний суд м. Одеси ви-
кликає Швець Марію Яківну як відпові-
дачку по справі № 520/1835/17 за позо-
вом Коваль Тетяни Олександрівни до Та-
расової Світлани Анатоліївни, Швець Ма-
рії Яківни, за участю третіх осіб Тіназова 
Олександра Сергійовича, Товарної біржі 
«Центральна Одеська біржа» про визна-
ння договору купівлі-продажу дійсним.

Судове засідання відбудеться 24.04.2017 
р. о 09 годині 00 хвилин у судді Лунячен-
ка В. О. в приміщенні Київського районно-
го суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. 
Варненська, 3-б, каб. 222.

Суворовський районний суд м. Оде-
си викликає як відповідача Іванова Олек-
сандра Вікторовича у судове засідання по 
справі № 523/18404/16-ц за позовною за-
явою Іванової Галини Вікторівни до Івано-
ва Олександра Вікторовича про розірван-
ня шлюбу, яке відбудеться о 14.00 год. 26 
квітня 2017 року у приміщенні Суворов-
ського районного суду м. Одеси за адре-
сою: м. Одеса, вул. Чорноморського коза-
цтва, 68, зала судових засідань № 9. У ра-
зі неявки Іванова Олександра Вікторови-
ча справа буде розглядатися за його від-
сутності.

Суддя І. В. Середа

Бердянським міськрайонним судом 
Запорізької області (суддя Прінь І. П., за 
адресою: м. Бердянськ, вул. Консульська, 
64, каб. № 302) 23 травня 2017 року о 09 
годині 00 хвилин буде розглядатися ци-
вільна справа за позовом Приліпко Оле-
ни Володимирівни до Ковтуненка Олега 
Олександровича, треті особи: Служба у 
справах дітей Бердянської районної дер-
жавної адміністрації, Орган опіки та піклу-
вання Бердянської районної державної 
адміністрації, про позбавлення батьків-
ських прав та стягнення аліментів.

В судове засідання викликається як 
відповідач Ковтуненко О. О. У разі неявки 
відповідача справа буде розглянута за на-
явними у справі матеріалами.

В провадженні Бориспільського місь-
крайонного суду перебуває цивільна 
справа № 359/419/17-ц за позовом При-
ватного акціонерного товариства «Стра-
хова компанія «АХА Страхування» до Пус-
тільніка Олександра Миколайовича про 
відшкодування шкоди.

У зв’язку з цим суд викликає як відпо-
відача Пустільніка Олександра Миколайо-
вича у судове засідання.

Розгляд вищезазначеної справи від-
будеться о 12 годині 00 хвилин 19 квітня 
2017 року за адресою: м. Бориспіль, вул. 
Героїв Heбесної Сотні, 10, каб. № 7.

Суддя Борець Є. О.

Оболонський районний суд міста Ки-
єва викликає як відповідача Ровніна Ми-
колу Валентиновича (останнє відоме міс-
це проживання: м. Київ, вул. Зої Гайдай, 
буд. 7, кв. 233) у судове засідання на 
11.07.2017 року на 09 год. 30 хв., у зв’язку 
з розглядом цивільної справи за позовом 
Ровніної Ніни Олексіївни до Ровніна Ми-
коли Валентиновича про розірвання шлю-
бу.

В разі неявки в судове засідання, спра-
ва буде розглянута у відсутність відпові-
дача на підставі зібраних по справі дока-
зів.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 
2-Є, каб. 21.

Суддя Яценко Н. О.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 16 КВІТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +3  +8 +9  +14 Черкаська +2  +7 +10  +15
Житомирська +3  +8 +7  +12 Кіровоградська +2  +7 +10  +15
Чернігівська +3  +8 +9  +14 Полтавська +2  +7 +10  +15
Сумська +3  +8 +9  +14 Дніпропетровська +2  +7 +12  +17
Закарпатська +3  +8 +9  +14 Одеська +4  +9 +14  +19
Рівненська +3  +8 +7  +12 Миколаївська +4  +9 +14  +19
Львівська +3  +8 +7  +12 Херсонська +4  +9 +14  +19
Івано-Франківська +3  +8 +7  +12 Запорізька +4  +9 +14  +19
Волинська +3  +8 +7  +12 Харківська +1  +6 +10  +15
Хмельницька +3  +8 +7  +12 Донецька +1  +6 +10  +15
Чернівецька +3  +8 +7  +12 Луганська +1  +6 +10  +15
Тернопільська +3  +8 +7  +12 Крим +4  +9 +14  +19
Вінницька +3  +8 +9 +14 Київ +4  +6 +12  +14

Укргiдрометцентр

 Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ. Хтось 
із нас до величного свята  онов-
лення, світла й життя написав 
писанку чи спік паску, хтось ви-
вчив гаївку чи надіслав рідним і 
друзям вітання-побажання. Май-
же 30 тернопільських хлопчиків 
і дівчаток —  учасників першо-
го фестивалю дитячого кіно, ані-
мації та телебачення «КіноХвиль-
ка», який відбувся в їхньому рід-
ному місті, вирішили й собі підго-
тувати вітальну листівку. До того 
ж не просту, а рекордно найбіль-
шу й найдовшу. І не інакше, як во-
їнам, які нині захищають Україну 
від ворога.

Та перш ніж узяти в руки пен-
злики, олівці чи фломастери, ма-
леча заповзялася складати каз-
ку. В цьому їм активно допомага-
ла тернопільська казкарка, пись-

менниця Ірина Мацко. Почали 
свою дивовижну оповідь, як і го-
диться, з того, що жив собі був 
мирний, веселий, привітний і до-
брий народ, мав він сусіда, з яким 
тривалий час жилося по-різному. 
Ось той сусід, зібравши біля се-
бе недобрих людей, укотре захо-
тів захопити землі приязного, пра-
цьовитого й талановитого наро-
ду. І тоді зібралися найсміливіші, 
в серцях яких була відвага, муж-
ність, і вирішили захищати рідний 
край від ворога-сусіда. Їхній пра-
ведній справі допомагали чим мо-
гли не лише діти, батьки, а й на-
віть звірята, пташки, комахи. Хо-
робрі воїни від такої підтримки, 
щирих дарунків ставали ще силь-
нішими й, певна річ, здобули 
перемогу.

Діти впевнені, що та-
ка казка додасть на-
шим воїнам сили, 
наснаги, звитяжнос-
ті. Тож захотіли на-

писати бійцям власні побажан-
ня. Передусім зичили їм повер-
татися додому якнайшвидше з 
перемогою, живими й здорови-
ми. Крім щирих побажань, тер-
нопільські хлопчики та дівчатка 
на вітальній листівці намалюва-
ли, звісно ж, символи Великодня 
— писанки, крашанки, вербові ко-
тики, паски. Про весняні квіти теж 
не забули. Згодом ще й організу-
вали флешмоб  «Долоньки друж-
би, долоньки тепла». Під час цієї 
акції кожен з учасників писав ім’я, 
зичення воїнам, фарбами розма-
льовував власні долоньки й ста-
вив їх відбитки на папері. І вели-
ченьку листівку створили — аж на 
цілих шість метрів. Але почекай-
мо, в казці ж бувають й інші оди-

ниці довжини. 

Малеча з Тернополя вигадала 
собі метричну систему — паль-
чики. Тож листівка для учасників 
АТО була завдовжки 400 паль-
чиків.  Але ж чи лише дітей свя-
та кличуть у казку, світ веселос-
ті й вдячності? Дорослі ще й як  
люблять бодай на хвилину-дру-
гу також потрапити-зануритися 
у святкову дивовижу. Зрозуміло, 
що дехто з батьків, дядьків і тіток 
не втримався й собі на цій рекорд-
ній великодній листівці писав по-
бажання й слова підтримки й по-
ваги оборонцям рідної землі, ма-
лював пасхальні символи, зали-
шав відбитки власних долонь. 
Скажімо, заступник Тернопіль-
ського міського голови Леонід Би-
цюра намалював дві писанки, які 
розфарбовувала малеча. 

 Шість метрів побажань

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

У самісінькому центрі Рівно-
го, на майдані Незалежності, 

з’явилися величезні, завбільшки 
з людину, писанки. Тут фотогра-
фуються, до них придивляються. 
Серед справжнього писанкового 
саду натрапляю на писанку, яку 
створили Ашхен Арутюнян та На-
талія Волошина. Ашхен — дочка 
Героя Небесної Сотні, якій ледве 
виповнилося три рочки, як на Ін-
ститутській склав голову за нашу 
свободу її тато вірменин з україн-
ською душею Георгій Арутюнян. 
Наталія — мама першого заги-
блого на сході рівнянина патріота 
України Ігоря Волошина, яка те-
пер стала волонтером. Про обох 
свого часу  розповідав «Урядо-
вий кур’єр».

Та писанка, виконана на черво-
ному тлі, притягує невидимим маг-
нітом. Приходжу до неї ще і ще: 
стою, думаю, молюся, очищуюсь. 
І дивуюся надзвичайній силі ду-
ху вже зрілої жінки і маленької ді-
вчинки, які так оригінально, через 
синергію, створили це неповторне 
диво. Воно єднає нас із Всесвітом, 
спонукає до роздумів про вічне, а 
ще — до гармонії й добра.

Поряд із цим рукотворним са-
дом і справді вирує добро: школярі 
й вихованці підліткових клубів Рів-
ного влаштували благодійний яр-

марок. Чого тут тільки не пропону-
ють! Паски, домашнє печиво, ори-
гінальна великодня атрибутика. 
Родзинка ж у тому, що все це ви-
готовлено руками самих дітей та 
їхніх батьків. А ще — вихованців 
центру «Особлива дитина», які, 
здається, душу вклали в те імбир-
не печиво, яке так і хочеться по-
класти у великодній кошик.

Уже кілька років поспіль шко-
лярі влаштовують цю акцію. Ви-
ручені від ярмарку кошти спря-
мовують на лікування однолітків, 
які цього потребують, а ще — для 
наших захисників на сході. Біль-
шість дітлахів фіксованих цін на 
вироби не встановлює: залиште, 
кажуть, скільки вам не шкода. Є 
в тому, погодьтесь, і величезної 
сили моральний момент. Рівня-
ни  охоче діляться часточкою до-
бра і небайдужих душ — на те, 
кажуть, і Великдень. 

До слова, неподалік, у місько-
му Будинку культури, на них і гос-
тей міста чекає виставка «Вели-
кодні мотиви». Тут представле-
но писанки, виконані майстрами 
декоративно-ужиткового мисте-
цтва в найрізноманітніших техні-
ках — від традиційних до виши-
тих, оздоблених бісером, з де-
рева, глини і навіть металу. Ось 
якими різнобарвними та креатив-
ними можуть бути прадавні сим-
воли Великодня і нашого незлам-
ного українського духу.

Писанка від доньки героя і мами патріота

Ось вона, писанка Ашхен Арутюнян та Наталії 
Волошиної

 Діти зібрали гроші 
для поранених

Володимир ШУНЕВИЧ 
для «Урядового кур’єра»

ВИХОВУЄМО ПАТРІОТІВ.  Учасники благодійного ярмарку «Від сер-
ця — до серця», який відбувся в Центрі творчості дітей і юнацтва Свя-
тошинського району столиці, розпорядилися вирученими коштами по-
дорослому.

Упродовж трьох днів двоповерховий будинок на тихій вулиці Чис-
тяківській нагадував бджолиний вулик. Багато вихованців прийшли з 
батьками, сусідами і знайомими. Вестибюль і коридори були застав-
лені столами з картинами і  малюнками юних художників, оригіналь-
ними кухонними дошками, шкатулками, підставками для олівців і ру-
чок, дерев’яними ложками та іншими виробами майстрів різьблення по 
дереву і випилювання лобзиком, різноманітними сувенірами, оберега-
ми. Особливий попит на благодійному ярмарку мали прикрашені укра-
їнським орнаментом серветки. Навіть найменші члени студії «Дошколя-
рик» з допомогою керівника і мам приготували ароматне печиво, тіс-
течка. 

Малюки хвилювалися, мабуть, найбільше — у декого душа розрива-
лася  бажанням покласти смакоту в рот і необхідністю продати її това-
ришам, щоб заробити гроші для захисників Вітчизни.  

Зате старші вихованці Руслана Луппа, Настя Полімашева, Данило 
Секрета, Олеся Яковлева, Едуард Маліков та інші ветерани центру, які 
удосконалюють таланти тут уже не перший рік, працювали на ярмарку 
зовсім спокійно. Вони не раз були переможцями всеукраїнських, місь-
ких, районних конкурсів і виставок юних умільців. І їхні вміння й навички 
стали у пригоді в такій важливій справі, як захист Батьківщини.

— Коли на сході України почалась антитерористична операція, троє 
наших працівників — тренер спортивно-оздоровчої студії «Старт» Ан-
дрій Мойсеєнко, керівники гуртків Олексій Рагулін і Сергій Дворецький 
поїхали на Донбас воювати, і досі несуть там нелегку службу, — каже 
директор центру Світлана Рослякова. —  Щоб морально підтримати во-
їнів, наші вихованці надсилали їм свої малюнки і сувеніри. Нині розпові-
ді й спогади учасників тих подій занотовують члени нещодавно створе-
ного гуртка «Юний журналіст». Подвигу борців за територіальну ціліс-
ність України присвячено одну з експозицій історико-краєзнавчого му-
зею «Пам’ять».

А після завершення ярмарку виручені на ньому 9710 гривень делега-
ція дітей, педагогів і батьків вручила разом з написаними  вихованцями 
центру листами й виготовленими в  гуртках оберегами  дев’ятьом пора-
неним бійцям та офіцерові  — учасникам АТО, які лікуються в ампута-
ційному відділенні Ірпінського військового шпиталю.

Дитяча письменниця співорганізатор акції  
Ірина Мацко розгорнула, як могла, великодню 

листівку, яку тернопільські діти створили  
для українських бійців
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