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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 18 квітня 2017 року
USD 2681.2058   EUR 2850.1218      RUB 4.7628     /    AU 344307.04      AG 4976.32      PT 261417.57     PD 216373.31

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ
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9
ОРІЄНТИР

Постанова Кабінету Міністрів України
«Про визнання деяких актів Української
РСР такими, що втратили чинність, та
актів Союзу РСР такими, що не
застосовуються на території України»

ЦИФРА ДНЯ

Нормандський
формат діє 

КРОКИ НАЗУСТРІЧ. Президент Петро Порошенко провів те-
лефонну розмову в нормандському форматі з Федеральним
канцлером Німеччини Ангелою Меркель, Президентом Франції
Франсуа Олландом і президентом РФ Володимиром Путіним.

Лідери країн нормандського формату підтвердили відданість
імплементації мінських домовленостей, зокрема щодо безпеко-
вих і політичних аспектів урегулювання, повідомляє департамент
прес-служби АП. Підтримали вони й  домовленість про відновлен-
ня режиму припинення вогню з нагоди Великодня, як це було по-
годжено під час засідання Тристоронньої контактної групи 29
березня, і наголосили на важливості суворого дотримання такого
режиму. Лідери закликали інтенсифікувати зусилля задля звіль-
нення та обміну затриманих за принципом «всіх на всіх», засуди-
ли погрози спостерігачам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
Співрозмовники подякували Франсуа Олланду за його зусилля в
межах нормандського формату й висловили сподівання, що він
працюватиме й після президентських виборів у цій країні.

ЦИТАТА ДНЯ

ПАВЛО РОЗЕНКО:
«Збільшення
тривалості

життя — ось
виклик, 

і ми маємо
спрямувати свої

зусилля на це». 
Віце-прем’єр-міністр про те, що підвищення пенсійного
віку в Україні буде можливим тоді, коли зросте
тривалість життя
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4
ПОСІВНА

Хлібороби Харківщини
нинішнього року
сподіваються досягти  
4,3 мільйона тонн валового
збору зерна

«Вхід до системи
обмежено»

НОВАЦІЇ. Що чекає на НАЗК після ухвалення змін 
до профільного закону
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683,47 тис. тонн 
соняшникової олії експортовано з України

у березні 2017 року. Це найвищий
показник за всі роки, за даними

Укроліяпрому

Енергетична стратегія: хто грає першу скрипку?
ТОЧКА ЗОРУ. Чому світовий досвід використання відновлюваних джерел та нічної
надлишкової електроенергії не стали досі пріоритетною справою галузевих міністерств 

Станіслав ПРОКОПЧУК,
«Урядовий кур’єр» 

То було захопливе, казкове
дійство — «Класика для

всіх при свічках» у напівтемряві
зали для відвідувачів Будинку
кіно. Неповторному, хвилюючо-

му звучанню творів славетних
композиторів Йоганна Себас-
тьяна Баха та Вольфганга Ама-
дея Моцарта ще більшого
таїнства надавали ледь помітні
на сцені вогники індивідуально-
го освітлення нот у виконавців
— оркестру «Віртуози Києва»,

одних з найталановитіших
представників української ка-
мерної музики. Не менш вража-
ла чудова, справді віртуозна
індивідуальна гра кожного
майстра, адже все відбувало-
ся… без диригента. Унікальна
ситуація. Можливо, роль Дмит-

ра Яблонського того вечора опо-
середковано взяв на себе Тарас
Яропуд — перша скрипка, кон-
цертмейстер оркестру.

Минув понад місяць після від-
відин чергового свята, яке що-
разу дарує цей колектив, а я ще
живу ним. Щоправда, уже в

асоціативному сприйнятті, так
би мовити, у контексті прочита-
ного недавно проекту оновленої
«Енергетичної стратегії Украї-
ни до 2035 року». Це вже
четверта енергетична
стратегія за часів неза-
лежності. 5
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Втрачений диплом 
КВ № 21144276, виданий 27 червня 2002 року 

на ім’я Лємєнєва Павла Олександровича Національ-
ним медичним університетом 

ім.. О. О. Богомольця, вважати недійсним.

Втрачені документи 

на земснаряд ДАП-0509-К з регістровим номером  

№ SRU 804739 на ім’я Шаповал Сергій 

Валентинович. Дані документи вважати недійсними. 

Втрачено державний акт про право власності  
на земельну ділянку серії ЯК №311430, виданий 

30.09.2010 р. Управлінням Держкомзему  
у Бориспільському районі Київської області  

на підставі рішення Старівської сільської ради №467-7-V 
від 09.12.2006 р. на ім’я Джос Наталі Михайлівни. 

Втрачений судновий білет 

№ 004197, на судно Южанка, бортовий номер 

«УОД 0327 К», що належить Гуцол В’ячеславу 

Васильовичу, вважати недійсним.

В провадженні Жовтневого районного суду  
м. Кривого Рогу Дніпропетровської області перебу-
ває цивільна справа за позовом Горіної Інни Воло-
димирівни до Горіна Дениса Владиславовича, треті 
особи: Служба у справах дітей виконавчого комітету 
Жовтневої районної у місті Кривому Розі ради, Голо-
вне управління Державної міграційної служби Украї-
ни в Дніпропетровській області про надання дозволу 
для тимчасового виїзду дитини за кордон без згоди 
та супроводу батька

Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу Дніпро-
петровської області повідомляє, що 12.05.2017 року 
о 09 годині 30 хвилин в залі судових засідань № 105 
за адресою: вул. Невська 3, м. Кривого Рогу відбу-
деться судове засідання по цивільній справі за по-
зовом Горіної Інни Володимирівни до Горіна Дениса 
Владиславовича, треті особи: Служба у справах ді-
тей виконавчого комітету Жовтневої районної у міс-
ті Кривому Розі ради, Головне управління Держав-
ної міграційної служби України в Дніпропетровській 
області про надання дозволу для тимчасового виїз-
ду дитини за кордон без згоди та супроводу батька.

Явка відповідача Горіна Дениса Владиславовича 
обов’язкова з наданням раніше не поданих доказів.

В разі неявки відповідача в судове засідання без 
поважних причин та неповідомлення ним про при-
чину неявки, суд вирішить справу з винесенням за-
очного рішення.

Суддя М. В. Зімін

Долинський районний суд Івано-Франківської 
обл. викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк», про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться:

25.04.2017 о 09:30 до Довганич Ганна Василів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 77512, Івано-
Франківська обл., Долинський р-н, с. Тростянець,  
вул. Копчаків Братів, буд. 23) справа № 343/322/17, 
суддя Андрусів І. М.

25.04.2017 о 10:00 до Драч Алла Борисівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 77500, Івано-Франківська 
обл., м. Долина, вул. Обліски, буд. 20 Б, кв. 47) спра-
ва № 343/288/17, суддя Андрусів І. М.

27.04.2017 о 09:30 до Ковальчук Анатолій Олек-
сандрович (останнє відоме місце реєстрації: 77504, 
Івано-Франківська обл., м. Долина, вул. Незалежнос-
ті, буд.  13/26) справа № 343/319/17, суддя Андру-
сів І. М.

27.04.2017 о 10:00 до Томашук Алла Андріївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 77504, Івано-Фран-
ківська обл., м. Долина, пр. Незалежності, буд. 23, 
кв. 12) справа № 343/342/17, суддя Андрусів І. М.

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.

В провадженні Красноградського районного су-
ду Харківської області знаходиться цивільна спра-
ва №626/1706/16-ц Провадження №2/626/40/2017 
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Бобро Андрія 
Олексійовича, Капрана Андрія Віталійовича з третіми 
особами Паридудою Іриною Володимирівною, Па-
ридудою Василем Володимировичем про звернен-
ня стягнення.

Красноградський районний суд цим оголошен-
ням викликає в судове засідання відповідача Бобро 
Андрія Олексійовича, місце проживання: Харківська 
обл., Харківський р-н, с. Глибоке, вул. Ювілейна, 
буд.8, третю особу - Паридуду Ірину Володимирів-
ну, місце проживання: Рівненська обл., м. Здолбунів, 
вул. Коперника, буд.59, кв.24, третю особу - Париду-
ду Василя Володимировича, місце проживання: Рів-
ненська обл., Здолбунівський р-н, с. Ільпінь, вул. Ко-
мунарів, буд. 4-а, по вищезазначеній справі до Крас-
ноградського районного суду за адресою: м. Красно-
град, вул. Харківська, 127, на 25.04.2017 року на 16 
год. 30 хв., згідно зі ст. 74 ЦПК України.

У випадку неявки до суду без поважних причин, 
та неповідомлення суду про причину неявки, справу 
може бути розглянуто без відповідача та третіх осіб.

Суддя В. О. Дудченко

В Шевченківському районному суді м. Києва 
12.06.2017 року о 13.00 год. відбудеться судовий роз-
гляд кримінального провадження відносно Филиппова 
Сергія Анатолійовича, Ісаєва Сергія Володимировича, які 
обвинувачуються у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

В судове засідання викликаються Филиппов Сергій 
Анатолійович, Ісаєв Сергій Володимирович.

У разі неявки обвинувачених до суду оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваче-
них в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Лінник О. П.

 Надвірнянський районний суд Івано-Франківської обл. (адре-
са суду: 78400, Івано-Франківська обл., м. Надвірна, вул.Мазе-
пи, 31) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

26.04.2017 об 11:00 до Курчій Петро Степанович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 78450, Івано-Франківська обл., На-
двірнянський р-н, с. Середній Майдан, вул. Українська) справа  
№ 348/316/17, суддя Міськевич О. Я.

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.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя 
Врона А. О.) викликає в судове засідання як відповідача Дунаєву Галину Ген-
надіївну у справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоц-
банк» про стягнення заборгованості.

Останнє місце проживання відповідача: вул. К. Ратнікова буд. 4-а, кв. 21, 
м. Донецьк.

Судове засідання призначене на 26 квітня 2017 р. о 10.45 год. за адресою: 
м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 309.

У разі неявки відповідача у судове засідання справа згідно з вимогами 
ЦПК України може бути розглянута за її відсутності.

Біловодський районний суд Луганської області викликає як відповідача Комар-
ницького Валерія Володимировича по справі № 408/545/17; (2/408/492/17) за по-
зовом ПАТ «Дельта-Банк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 23 травня 2017 року о 16.00 годині, у приміщенні 
суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін вони вважаються повідо-
мленими про час та місце слухання справи.

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

Суддя В. А. Карягіна

Приморський районний суд м. Одеси викликає Буран Юрія Юрійовича, 
07.09.1972 року народження обвинуваченого у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 
КК України для участі у судовому засіданні щодо розгляду обвинувального 
акта у кримінальному проваджені № 22016160000000401 від 13.12.2016 p., 
яке відбудеться 26.04.2017 року о 15 годині 00 хвилин у приміщенні Примор-
ського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, № 33, 
зал судових засідань № 108 (суддя Терзі І. Г.).

Обвинуваченому Буран Ю. Ю. у разі неявки у судове засідання повідомити 
суд про причини своєї неявки.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове засідан-
ня, яке відбудеться 10 травня 2017 року о 08.00 годині в приміщенні Ток-
мацького районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28, Пугач Валерія Сергійовича, 
який зареєстрований за адресою: Донецька область, Старобешівський ра-
йон, м. Комсомольське, вул. Некрасова, 5, як відповідача в цивільній спра-
ві № 328/136/17 за позовом ПАТ «Державний Ощадний банк України» в осо-
бі філії Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Пугач Валерія Сер-
гійовича про стягнення заборгованості.

Суддя Погрібна О. М.

Біловодський районний суд Луганської області викликає відповідача 
у справі № 408/609/17 за позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» до Ольхов-
ського Олександра Миколайовича (с. Шахтарське, Свердловський р-н, 
Луганської області) про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 11 травня 2017 року о 10 годині 30 хви-
лин у приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Луганська, 30.

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

Суддя Є. О. Соболєв

В Шевченківському районному суді м. Києва 28.04.2017 року о 09.30 
год. відбудеться судовий розгляд кримінального провадження віднос-
но Захожого Дмитра Павловича, який обвинувачується у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 368 КК України.

В судове засідання викликається Захожий Дмитро Павлович.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається на-

лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.                   Суддя Лінник О. П.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк, вул. 
Дружби, 4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Правекс-Банк» до 
Євдокимова Валерія Ігоровича про стягнення заборгованості. Відповідач по 
справі Євдокимов Валерій Ігорович (зареєстрований за адресою: 83092, м. 
Донецьк, вул. 230 Стрілецької Дивізії, 30/1), викликається на 27 квітня 2017 
року на 10.30 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та дока-
зи. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя О. Г. Геря

Біловодський районний суд Луганської області викликає як відповідача 
у цивільній справі № 408/8069/16-ц за позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» до 
Ухмана Едуарда Васильовича (01.12.1969 р.н., с. Михайлівка, м. Ровеньки, 
Луганської області) про стягнення заборгованості за договором кредиту.

Судове засідання відбудеться 23 травня 2017 року о 10 годині 30 хвилин 
у приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Лу-
ганська, 30.

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

Суддя Є. О. Соболєв

Кмітний Анатолій Олексійович, Деснянський районний суд м. Киє-

ва (м. Київ, пр. Маяковського, 5-в каб. 11) повторно викликає вас у су-

дове засідання на 01.06.2017 року о 09 год. 20 хв. для участі у розгля-

ді цивільної справи за позовом Таркана К. В. до Кмітного А. О. про стяг-

нення суми боргу. У разі вашої неявки справу буде розглянуто без ва-

шої участі.

Суддя О. М. Панченко

Біловодський районний суд Луганської області викликає відповіда-
чів у справах за позовами ПАТ «Дельта Банк» №408/542/17 до Калинюк 
Ольги Іванівни (м. Довжанськ, Луганська область) та № 408/8140/16-ц 
до Зімарєва Сергія Олександровича (м. Ровеньки Луганської області) та 
Зімарєвої Наталії Олександрівни (м. Ровеньки Луганської області) про 
стягнення заборгованості.

Судові засідання відбудуться: 
по справі №408/8140/16-ц — 26 квітня 2017 року о 16 годині 00 хви-

лин, по справі № 408/542/17 — 11 травня 2017 року о 14 годині 00 хви-
лин у приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Луганська, 30.

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

Суддя Є. О. Соболєв

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

Обвинувачений Фомінов Олексій Олексійович, 20.07.1970 року наро-
дження, зареєстрований за адресою: м. Одеса, пров. Економічний, 3, 
кв. 54, та обвинувачений Культа Станіслав Олегович, 27.01.1989 року 
народження, зареєстрований за адресою: м. Одеса, проспект Академі-
ка Глушко, 1, корпус В, кв. 32, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК 
України викликаються в судове засідання, яке відбудеться 11 травня 
2017 року о 15 годині 00 хвилин, 12 травня 2017 року о 14 годині 30 хви-
лин, 17 травня 2017 року о 15 годині 00 хвилин в залі судових засідань  
№ 130 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, 
вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як обвинувачених.

Суддя Попревич В. М.

Збаразький районний суд Тернопільської області по цивільній справі за позовом 
Чорної Ганни Ярославівни до Ліщинського Олександра Володимировича про стяг-
нення боргу, викликає в судове засідання як відповідача Ліщинського Олександра 
Володимировича, останнє відоме місце проживання якого: м. Збараж, майдан Кар-
мелюка, 4, Тернопільської області

Судове  засідання  призначене  на 17  травня  2017  року  о  10 год. 00  хви-
лин і  відбудеться в приміщенні Збаразького районного суду Тернопільської об-
ласті за адресою: 47302, м. Збараж, вул. Грушевського, 13, Тернопільської об-
ласті, суддя Щербата Г. Р.

Відповідачу Ліщинському Олександру Володимировичу пропонується надати всі 
наявні у нього докази на заперечення позову.

У разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута за відсутністю Ліщин-
ського Олександра Володимировича.

Про причини неявки Ліщинський Олександр Володимирович повинен повідоми-
ти суд.

Старобільський районний суд Луганської області викликає Бровар-
нік Олексія Володимировича, який мешкає: Луганська область, м. Антра-
цит, смт Кріпенський, вул. Орджонікідзе, 71, Петренко Дмитра Андрійовича, 
який мешкає: Луганська область, м. Антрацит, смт Кріпенський, вул. Дзер-
жинського, 6, Броварнік Володимира Васильовича, який мешкає: Луган-
ська область, м. Антрацит, смт Кріпенський, вул. Некрасова, 9/1, як відпо-
відачів у судове засідання по цивільній справі № 431/1031/17 провадження  
№ 2/431/496/17 за позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» до Бро-
варнік О. В., Петренко Д. А., Броварнік В. В. про стягнення заборгованості за 
кредитним договором, що відбудеться 08 травня 2017 р. о 08.00 год. в примі-
щенні суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38а. У 
разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без вашої 
участі на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. В. Кудрявцев

Марківський районний суд Луганської області повідомляє про те, що 
29.12.2016 по цивільній справі за позовом Пятакової Інни Володимирів-
ни до Родаківської селищної ради Слов’яносербського району Луган-
ської області про встановлення факту родинних відносин та визнання 
права власності на грошові кошти в порядку спадкування за законом, 
справа № 417/3169/16-ц, було ухвалено заочне рішення, позовні вимо-
ги задоволено. (Суддя Шкиря В. М.).

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що заочне рішення 
може бути переглянуто Марківським районним судом Луганської об-
ласті шляхом подання відповідачем заяви про перегляд заочного рі-
шення до цього суду протягом десяти днів з дня опублікування цієї за-
яви.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Ше-
пелева Олександра Олександровича, що обвинувачується у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК Украї-
ни у підготовче судове засідання, яке відбудеться 25 квітня 2017 року 
о 15.00 годині, в приміщенні Оболонського районного суду м. Києва, за 
адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, кабінет № 9.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потер-
пілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, 
а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника - статтею 324 КПК України, потер-
пілого - статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного від-
повідача та їх представників - статтею 326 КПК України, свідка, спеціа-
ліста, перекладача і експерта - статтею 327 КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Іллічівський міський суд Одеської області викликає Васильчук Майю Петрівну, 01.05.1969 р.н., останнє ві-
доме місце реєстрації: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Парусна, 1, кв. 118 як відповідача в судове за-
сідання по справі № 501/28/15-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до Василь-
чук Майї Петрівни про звернення стягнення на предмет іпотеки, на 14.15 год. 05.05.2017 р. за адресою: м. 
Чорноморськ, вул. Праці, 10, каб. 5, зал судових засідань №2.

Суд роз’яснює, що у разі неявки відповідача справа буде розглянута у її відсутності.
Суддя Т. В. Ледньова

Деснянський районний суд м. Києва викликає як відповідачку Легеньку Надію Геннадіївну в судове за-
сідання, що призначено на 23 травня 2017 року о 09 годині 30 хвилин по цивільній справі за позовом При-
ватного акціонерного товариства «Просто-Страхування» до Легенької Надії Геннадіївни про відшкодування 
шкоди (кабінет № 35, пр. Маяковського, 5-в, м. Київ).

Суддя О.В. Лісовська

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»
у рамках реалізації «Комплексної (зведеної) програми підвищення без-
пеки енергоблоків атомних електростанцій» за кредитні кошти ЄБРР/
Євратом планує проводити відкриті міжнародні торги на закупівлю то-
варів і супутніх послуг за «Принципами та правилами закупівель това-
рів, робіт і послуг ЄБРР».

Заплановані закупівлі товарів та супутніх послуг для енергоблоків 
№1 та №2 Хмельницької АЕС, блоків №3 та №4 Рівненської АЕС, блока 
№3 Южно-Української АЕС, блоків №3, №4, №5 та №6 Запорізької АЕС.

«Загальне повідомлення про закупівлі» опубліковано на сайтах ДП 
«НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» http://energoatom.kiev.ua та ЄБРР http://ebrd.
com.

Контактні телефони ГУП КзПБ: +380 (44) 277-79-87, +380 (44) 206-97-97
E-mail: pmu@direkcy.atom.gov.ua

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»
у рамках реалізації «Комплексної (зведеної) програми підвищення без-
пеки енергоблоків атомних електростанцій» за кредитні кошти ЄБРР/
Євратом планує проводити відкриті міжнародні торги на закупівлю то-
варів і супутніх послуг за «Принципами та правилами закупівель това-
рів, робіт і послуг ЄБРР» (№RFP-14101-16201-133-GOODS-1):

Лот 1: «Приладове забезпечення під час і після запроектних аварій»;
Лот 2: «Впровадження системи контролю концентрації водню в гер-

метичній оболонці для запроектних аварій»
«Запрошення до участі в торгах» опубліковано на сайтах ДП «НАЕК 

«ЕНЕРГОАТОМ» http://energoatom.kiev.ua та ЄБРР http://ebrd.com. Кон-
тактні телефони ГУП КзПБ: +380 (44) 277-79-87, +380 (44) 206-97-97 

E-mail: pmu@direkcy.atom.gov.ua

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Ко-
товського Юрія Олексійовича, що обвинувачується у вчиненні злочинів, 
передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України у підготовче судове 
засідання, яке відбудеться 24 квітня 2017 року о 12.30 годині в примі-
щенні Оболонського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул.  
М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потер-
пілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, 
а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного 
відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спе-
ціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
№ 10/4/1-21826-17 від 12.04.2017
Шепелев Олександр Олександрович, 04.07.1970 року народження, проживаю-

чий за адресою: м. Київ, вул. Панфіловців, 27, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 
137, 2975 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) ви-
кликається 25 квітня 2017 року о 09:00 год. до Головної військової прокуратури Ге-
неральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, кабінет 130 
(тел. 044-200-56-28) для відкриття підозрюваному стороною обвинувачення матері-
алів кримінального провадження   № 42017000000001037 від 03.04.2017 за ознака-
ми кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, п.п. 1, 5, 9, 11, 
12, 13 ч. 2 ст. 115 КК України.     

У відповідності до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний зобов’язаний 
прибути за викликом до слідчого, а в разі неможливості прибути за викликом у при-
значений строк – заздалегідь повідомити про це слідчого.

Згідно ст. 138 КПК України, поважними причинами неприбуття особи на виклик є: 
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання; 2) обмеження свобо-
ди пересування внаслідок дії закону або судового рішення; 3) обставини неперебор-
ної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини); 4) відсут-
ність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, по-
дорожі тощо; 5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку 
з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад; 
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загро-
за їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 8) інші обставини, 
які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Статтею ст. 139 КПК України передбачені наслідки неприбуття на виклик: 
ч. 1 - якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом порядку викли-

каний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або озна-
йомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не по-
відомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у 
розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття 
на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати - у 
випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

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

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

Згідно п. 201 розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України, положення ч. 5 ст. 
139 цього Кодексу поширюються також на осіб, які понад шість місяців переховують-
ся від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності 
та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами Украї-
ни, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерорис-
тичної операції.

Старший слідчий в особливо важливих справах
Головної військової прокуратури
Генеральної прокуратури України                   Є. Шевчук   

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк, 
вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Держав-
ний ощадний банк України» до Михайлової Крістіни Русланівни про 
стягнення заборгованості. Відповідач по справі Михайлова Крістіна 
Русланівна (зареєстрована за адресою: 83102, м. Донецьк, пр. Ленін-
ський, 1а/16), викликається на 17 травня 2017 року на 10-00 год. до 
суду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та 
докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про 
причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя В. В. Андреєв

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє Вас, Гришка 
Руслана, про те, що 25 квітня 2017 року о 15:30 в приміщенні суду 
за адресою: м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1, каб. 11, відбудеть-
ся судове засідання в цивільній справі за позовом Громадської спілки 
«Міжнародний громадський рух «АЛЛАТРА» до Гришка Руслана, То-
вариства з обмеженою відповідальністю «Голдберрі» про захист ді-
лової репутації визнання інформації недостовірною та її спростуван-
ня.

При цьому повідомляємо, що у разі Вашої неявки в судове засідан-
ня без поважних причин або неповідомлення про причини своєї неяв-
ки, суд вирішує справу на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Л. А. Шереметьєва

Печерський районний суд м. Києва повідомляє, що судове за-
сідання у справі за позовом публічного акціонерного товариства 
«Дельта Банк» до Болюри Альони Василівни про звернення стяг-
нення на предмет іпотеки, яке призначено на 12 год. 30 хв. 16 
травня 2017 року за адресою: м. Київ - 01010, пров. Хрестовий 
(головуючий суддя Писанець В. А.).

В разі неявки в судове засідання відповідача Болюри Альони 
Василівни справа буде розглянута за його відсутності відповідно 
до ст. 169 ЦПК України.

Славутицький міський суд Київської області викликає Ма-
лешко Ольгу Миколаївну як відповідача у цивільній справі  
№ 377/187/17; П № 2/377/122/17 за позовом КП «ЖКЦ» до Ма-
лешко Ольги Миколаївни про стягнення заборгованості з оренд-
ної плати у судове засідання на 03.05.2017 року о 12 годині 00 
хвилин. Судове засідання відбудеться за адресою: 07101, Київ-
ська область, м. Славутич, Невський кв-л, б. 3-а, зал № 2, суддя 
Малишенко Т. О. Одночасно пропонуємо Малешко О. М. отрима-
ти у суді копію позовної заяви з додатками.

Біловодський районний суд Луганської області викликає відповідачів 
Приходько Наталію Володимирівну, Приходька Сергія Михайловича по 
справі № 408/540/17; (2/408/490/17) за позовом ПАТ «Дельта-Банк», 3-я 
особа - НБУ про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 23 травня 2017 року о 16:20 годині, у при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луган-
ська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін вони вважаються 
повідомленими про час та місце слухання справи.

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

Суддя В. А. Карягіна

Деснянський районний суд м. Києві викликає обвинувачену Євдокимову 
Віру Василівну, 25.11.1955 року народження, (останнє відоме місце прожи-
вання: Україна, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Бела Куна, 31, кв. 224), у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 19 травня 2017 року о 10 год. 00 хв. Явка до суду є 
обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвід-
чує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою:  
м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, каб. 27, під головуванням судді Вінтоняка Р. Я.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за від-
сутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Херсонський міський суд Херсонської області повідомляє, що 
22.05.2017 р. о 9.00 год. в приміщенні суду за адресою: м. Херсон, 
вул. Маяковського, 6/29, каб. № 410, відбудеться слухання цивіль-
ної справи за позовом Д’яченко Олени Володимирівни до Гусар-
чука Сергія Олександровича, третя особа - Каратаєва Алла Стефа-
нівна, про визнання особи таким, що втратив право користування 
жилим приміщенням.

Просимо відповідача Гусарчука Сергія Олександровича 
з’явитись до суду на вказані дату і час. У випадку неявки відпові-
дача справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя О. Й. Ігнатенко

Біловодський районний суд Луганської області викликає від-
повідачів у справі №408/19/17 за позовом ПАТ «КБ «Український 
фінансовий світ» до Кисельової Любові Олексіївни (м. Ровеньки, 
Луганської області) про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 25 квітня 2017 року о 15 годині 
30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт 
Біловодськ, вул. Луганська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без Вашої участі на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
№ 10/4/1-21826-17 від 12.04.2017
Шепелев Олександр Олександрович, 04.07.1970 року народження, проживаючий 

за адресою: м. Київ, вул. Панфіловців, 27, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 
2975 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) виклика-
ється 24 квітня 2017 року о 09:00 год. до Головної військової прокуратури Генераль-
ної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, кабінет 130 (тел. 
044-200-56-28) для участі в проведенні процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні № 42017000000001037 від 03.04.2017 за ознаками кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, п.п. 1, 5, 9, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115 КК України.     

У відповідності до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний зобов’язаний 
прибути за викликом до слідчого, а в разі неможливості прибути за викликом у при-
значений строк – заздалегідь повідомити про це слідчого.

Згідно ст. 138 КПК України, поважними причинами неприбуття особи на виклик є: 
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання; 2) обмеження свобо-
ди пересування внаслідок дії закону або судового рішення; 3) обставини неперебор-
ної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини); 4) відсут-
ність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, по-
дорожі тощо; 5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку 
з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад; 
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загро-
за їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 8) інші обставини, 
які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Статтею ст. 139 КПК України передбачені наслідки неприбуття на виклик: 
ч. 1 - якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом порядку викли-

каний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або озна-
йомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не по-
відомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у 
розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття 
на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати - у 
випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

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

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

Згідно п. 201 розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України, положення ч. 5 ст. 
139 цього Кодексу поширюються також на осіб, які понад шість місяців переховують-
ся від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності 
та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами Украї-
ни, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерорис-
тичної операції.

Старший слідчий в особливо важливих справах
Головної військової прокуратури
Генеральної прокуратури України                   Є. Шевчук

Марківський районний суд Луганської області повідомляє про 
те, що 10.06.2016 по цивільній справі за позовом Чевердака Юрія 
Васильовича до управління комунальної власності Луганської 
міської ради про визнання права власності в порядку спадкуван-
ня ухвалено заочне рішення, позовні вимоги задоволені повніс-
тю. Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що заочне рі-
шення може бути переглянуто Марківським районним судом Лу-
ганської області шляхом подання відповідачем заяви про пере-
гляд заочного рішення до цього суду протягом десяти днів з дня 
опублікування цієї заяви.

Суддя Шкиря В. М.

Відповідно до ст.ст. 74-76 ЦПК України Приморський район-
ний суд м. Одеси (суддя Ільченко Н. А.) викликає в судове засі-
дання як відповідача Шкодіну Ольгу Володимирівну по цивіль-
ній справі №522/3748/17-ц за позовом Рєзвушкіна Євгена Ми-
колайовича до Шкодіної Ольги Володимирівни, третя особа ор-
ган опіки та піклування ПРА ОМР, про надання дозволу на тим-
часовий виїзд за кордон неповнолітньої дитини без згоди матері.

Судове засідання відбудеться 27.04 2017 року о 14 год. 00 хв. 
за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб. 224.

У випадку неявки у судове засідання зазначеної особи, справа 
буде розглянута за його відсутності.

Чернігівський районний суд Запорізької області - викликає в 
судове засідання, яке відбудеться 25 квітня 2017 року о 09.30 го-
дині в приміщенні Чернігівського районного суду Запорізької об-
ласті за адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул. Собор-
на, буд.391, Палагуту Миколу Миколайовича, зареєстрованого 
за адресою: Донецька область, м. Хрестівка (Кіровське) м-н Гір-
няцький, 9/137 як відповідача по цивільній справі №329/292/17 
за позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі фі-
лії - Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Палагути 
Миколи Миколайовича про стягнення заборгованості. 

Суддя Н. М. Пода

Нововоронцовський районний суд Херсонської області пові-
домляє, що 16.03.2017 року було винесено заочне рішення по 
цивільній справі № 660/1287/16-ц за позовом Киричок Тетяни 
Анатоліївни до Головатенка Сергія Павловича, третя особа: ор-
ган опіки та піклування в особі служби у справах дітей Апосто-
лівської районної державної адміністрації Дніпропетровської об-
ласті про позбавлення батьківських прав, яким позовні вимоги 
визнано.

Суддя О. В. Гончаренко

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого 
Фікса Єфима Зіс’євича, 27.11.1946 року народження, (останнє ві-
доме місце проживання: АР Крим, м.Сімферополь, вул. Мате Залки, 
7-Д/48) у підготовче судове засідання в кримінальному провадженні 
№42016010000000196 за ст. 111 ч. 1 КК України, яке відбудеться 27 
квітня 2017 року в 09.15 годин в приміщенні Деснянського районного 
суду м. Києва за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, зал судових 
засідань №2, під головуванням судді Броновицької О. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального су-
дового провадження.

Київський районний суд м. Одеси викликає Дюг Володими-
ра Павловича як відповідача по справі №520/1382/17 за позовом 
Петрової Людмили Миколаївни до Дюг Володимира Павловича 
про визнання особи такою, що втратила право користування жи-
лим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 25.04.2017 р. о 09 годині 00 хви-
лин у судді Луняченка В.О. в приміщенні Київського районного 
суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, каб. 
222.

Суддя В.О. Луняченко

Долинський районний суд Кіровоградської області викликає 

на 14.00 годину 30 червня 2017 року відповідачку Макарську 

Людмилу Григорівну (останнє місце проживання за адресою: 

пров. Бузковий, 9, кв. 6, м. Харків) у цивільній справі за позо-

вом Макарського С. В. до Макарської Л. Г. про розірвання шлю-

бу. Справа розглядатиметься суддею Баранським Д. М. У разі не-

явки відповідача у справі може бути ухвалено заочне рішення.

Приморський районний суд м. Одеси викликає Риживанова Вла-
дислава Олександровича, 05.07.1968 року народження, обвинува-
ченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 258-3; ч. 2 ст. 258; ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258; ч. 2  
ст. 263-1 КК України для участі у судовому засіданні щодо розгляду об-
винувального акта у кримінальному проваджені №22015160000000245 
від 09.09.2015 року, яке відбудеться 25.04.2017 року о 16 годині 00 
хвилин у приміщенні Приморського районного суду м. Одеси за адре-
сою: м. Одеса, вул. Балківська, №33, зал судових засідань № 108 (суддя  
Терзі І. Г.). Обвинуваченому Риживанову В. О. у разі неявки у судове 
засідання повідомити суд про причини своєї неявки.

Старобільський районний суд Луганської облас-
ті викликає у судові засідання з розгляду цивільних 
справ як відповідача:

за позовом Листопадової Людмили Митрофанів-
ни про позбавлення батьківських прав та стягнення 
аліментів у справі №2/431/458/17, як відповідача.

- Луніну Тетяну Сергіївну, яка мешкає за адресою: 
Луганська область, с. Д’якове, Антрацитівський ра-
йон, вул. Радянська, буд.22, розгляд справ відбу-
деться 27 квітня 2017 року о 09 год. 00 хв., в примі-
щенні суду за адресою: Луганська область, м. Старо-
більськ, вул. Миру, 38.

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

Суддя В. Ю. Колядов

Роздільнянський районний суд Одеської облас-
ті викликає в судове засідання Ткаченко Лідію Іванівну, 
23.04.1986 року народження у цивільній справі за позо-
вною заявою Чміль Валерія Дмитровича до Ткаченко Лі-
дії Іванівни, третя особа, яка не заявляє самостійних ви-
мог щодо предмету спору Роздільнянський районний 
відділ державної реєстрації актів цивільного стану Го-
ловного територіального управління юстиції в Одеській 
області про визнання недійсним свідоцтва про право на 
спадщину за законом, про встановлення факту що має 
юридичне значення, при визнання права власності на не-
рухоме майно як на спадщину за законом.

Судове засідання відбудеться 10.05.2017 року об 
11:30 годині в приміщенні Роздільнянського районно-
го суду Одеської області за адресою: Одеська область,  
м. Роздільна, вул. Європейська (Леніна), 37-А.

У випадку Вашої неявки в судове засідання цивільна 
справа буде розглянута без вашої присутності.

Суддя С. І. Гринчак

Голосіївський районний суд міста Києва викликає 
обвинувачену Халдєєву Олену Вікторівну, 09.09.1967 
року народження, (останнє відоме місце проживан-
ня: 10-й мікрорайон, 20, кв. 14, м. Красноперекопськ, 
АР Крим, 96000) у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, у су-
дове засідання, яке відбудеться о 16 годині 00 хви-
лин 15 травня 2017 року.

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

Судове засідання відбудеться в приміщенні Голо-
сіївського районного суду міста Києва за адресою: 
03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а. зал 
№ 3 (головуючий суддя Первушина О. С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з момен-
ту опублікування даного оголошення обвинувачена 
вважається належним чином ознайомленою з його 
змістом.

Фрунзенський районний суд м. Харкова викликає Бушина 
Геннадія Вікторовича, Бушину Ларису Іванівну, Бушина Дениса 
Геннадійовича як відповідачів по цивільній справі за позовом Ка-
бак C. M., Кабак С. В., Кабак Д.С., Кабак B. C. до Бушина Г. В., Бу-
шиної Л. І., Бушина Д. Г., ХМР, Адміністрації Фрунзенського ра-
йону ХМР, Відділу приватизації житлового фонду Управління ко-
мунального майна та приватизації департаменту економіки та ко-
мунального майна виконавчого комітету Харківської міської ра-
ди, третя особа - Управління служби у справах дітей Департа-
менту праці та соціальної політики Харківської міської ради про 
визнання незаконним та скасування розпорядження органу при-
ватизації, визнання незаконним свідоцтва про право власності 
на житло, скасування реєстрації права власності на квартиру та 
повернення квартири до комунальної власності, яке відбудеть-
ся 23.05.2017 року о 13 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою:  
м. Харків, б-р Б. Хмельницького, 32/38, каб. №5.

У випадку неявки відповідача у судове засідання без поваж-
них причин та неповідомлення суду про причини неявки, це по-
відомлення визнається належним повідомленням і справу може 
бути розглянуто без відповідача в заочному порядку.

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

Марківський районний суд Луганської обл. повідомляє, що по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»:
27.04.2016 до Пономарьова Римма Іванівна (останнє відоме місце реєстрації: 91019, Луганська обл., м. Луганськ, вул. 

Красноярська, буд. 24а) справа № 417/2128/16-ц, суддя Сурнина Л. А.
05.05.2016 до Грачов Олександр Васильович (останнє відоме місце реєстрації: 91000, Луганська обл.,м. Луганськ, вул. 

Войкова, буд. 149) справа № 417/2090/16-ц, суддя Шкиря В. М.
11.05.2016 до Огли Луїза Дмитрівна (останнє відоме місце реєстрації: 91002, Луганська обл., м. Луганськ, пр. Семенова 

буд. 35) справа № 417/2081/16, суддя Сурнина Л. А.
11.05.2016 до Фрущ Михайло Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 91002, Луганська обл., м. Луганськ, 2-й 

пров. Енгельса, буд. 24) справа № 417/2141/16-ц, суддя Сурнина Л. А.
14.06.2016 до Константинов Сергій Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 93721, Луганська область, 

Слов’яносербський р-н, с. Хороше, вулиця 60-річчя СРСР, будинок 16) справа № 417/2393/16ц, суддя Шкиря В. М.
14.06.2016 до Бауліна Ганна Миколаївна (останнє відоме місце реєстрації: 91000, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Кру-

та, буд. 6) справа № 417/2392/16-ц, суддя Шкиря В. М.
16.06.2016 до Євсєєва Олена Михайлівна (останнє відоме місце реєстрації: 91043, Луганська обл., м. Луганськ, вул.  

21-го Мюда, буд. 203-а, кв. 18) справа № 417/2325/16ц, суддя Шкиря В. М.
01.07.2016 до Душин Сергій Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 93745, Луганська обл., Слов’яносербський 

р-н, с. Лозовський, вул. Садова, буд. 56) справа № 417/2395/16ц, суддя Шкиря В. М.
29.09.2016 до Пешехонова Жанетта Вікторівна (останнє відоме місце реєстрації: 93700, Луганська обл., 

Слов’яносербський р-н, с. Весняне, вул. Молодіжна, буд. 16) справа № 417/2740/16-ц, суддя Шкиря В. М.
07.10.2016 до Цупіков Едуард Вікторович (останнє відоме місце реєстрації: 92424, Луганська обл., Марківський р-н,  

с. Кризьке, вул. Шевченка, буд. 7) справа № 417/1459/15-ц, суддя Шкиря В. М.
15.10.2015 до Кондаков Олександр Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 91012, Луганська обл., м. Луганськ, 

вул. Мурманська, буд. 20) справа № 417/1337/15-ц, суддя Шкиря В. М.
15.10.2015 до Маркілов Олександр Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 91000, Луганська обл., м. Лу-

ганськ, вул. 395 Шахтарської дивізії, буд. 14, кв. 23) справа № 417/1345/15ц, суддя Шкиря В. М.
15.10.2015 до Петрина Катерина Володимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 91019, Луганська обл., м. Луганськ, 

вул. Артьома, буд. 356а) справа № 417/1308/15ц, суддя Шкиря В. М.
16.10.2015 до Терез Наталія Миколаївна (останнє відоме місце реєстрації: 91002, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Ро-

боча, буд. 15) справа № 417/1338/15ц, суддя Шкиря В. М.
16.10.2015 до Попов Олександр Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 93743, Луганська обл., Слов’яносербський 

р-н., смт Родакове, вулиця Ворошилова, будинок 15) справа № 417/1351/15-ц, суддя Шкиря В. М.
19.10.2015 до Лутовінов Олексій Юрійович (останнє відоме місце реєстрації: 91002, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Ка-

лініна, буд. 51) справа № 417/1316/15ц, суддя Шкиря В. М.
19.10.2015 до Мамаєва Надія Миколаївна (останнє відоме місце реєстрації: 91000, Луганська обл., м. Луганськ, уч. Цу-

пова буд. 4А, кв. 8) справа № 417/1354/15ц, суддя Шкиря В. М.
19.10.2015 до Резніченко Денис Сергійович (останнє відоме місце реєстрації: 91002, Луганська обл., м. Луганськ, вул. 

Карла Лібкнехта, буд. 61б) справа № 417/1344/15-ц, суддя Шкиря В. М.
27.10.2015 до Лаптінов Артем Сергійович (останнє відоме місце реєстрації: 91014, Луганська обл., м.Луганськ, вул. Іва-

на Туркєнича, буд. 88) справа № 417/1277/15-ц, суддя Шкиря В. М.
09.11.2015 до Стрельцова Раїса Миколаївна (останнє відоме місце реєстрації: 93745, Луганська обл., Слов’яносербський 

р-н, с. Лозівський, вул. Леніна буд. 6А, кв. 16) справа № 417/1362/15-ц, суддя Шкиря В. М.
09.11.2015 до Гончаров Віталій Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 93732, Луганська обл., 

Слов’яносербський р-н, с. Раївка, пр. Південний, буд. 2) справа № 417/1309/15-ц, суддя Шкиря В.М.
10.11.2015 до Коломойченко Олена Вікторівна (останнє відоме місце реєстрації: 93741, Луганська обл., м. Зимогір’я, 

вул. Піонерська, буд. 10, кв. 1) справа № 417/1315/15ц, суддя Шкиря В. М.
10.11.2015 до Кучер Людмила Володимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 91019, Луганська обл., м. Луганськ, вул. 

Ковпака, буд.29) справа № 417/1288/15, суддя Шкиря В. М.
10.11.2015 до Босенко Марина Володимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 91014, Луганська обл., м. Луганськ, 

вул. Смірнова, буд. 107) справа № 417/1287/15-ц, суддя Шкиря В. М.
10.11.2015 до Корнієнко Іван Іванович (останнє відоме місце реєстрації: 91002, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Лінія 

Залізничної Дороги, буд. 201) справа № 417/1455/15, суддя Шкиря В. М.
11.11.2015 до Муратов Олександр Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 93700, Луганська обл., 

Слов’яносербський р-н, смт Слов’яносербськ, вул. Леніна, буд. 69, кв. 18) справа № 417/1428/15-ц, суддя Шкиря В. М.
11.11.2015 до Ковальчук Ігор Олексійович (останнє відоме місце реєстрації: 93700, Луганська обл., Слав’яносербський 

р-н, с. Дачне, вул. Дачна буд. 35) справа № 417/1429/15ц, суддя Шкиря В. М.
12.11.2015 до Кишиченко Олександр Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 93700, Луганська обл., 

Слав’яносербський р-н, с. Новогригорівка, вул. Комунальна, буд. 2) справа № 417/1453/15, суддя Шкиря В. М.
12.11.2015 до Таліков Володимир Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 91014, Луганська обл., м. Луганськ, 

вул. Лізи Чайкіної, буд. 46, кв. 1) справа № 417/1463/15, суддя Шкиря В. М.
12.11.2015 до Слісаренко Роман Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 91043, Луганська обл., м. Луганськ, 

вул. Бр. Сумських, буд. 232) справа № 417/1466/15-ц, суддя Шкиря В. М.
12.11.2015 до Фролова Ганна Євгенівна (останнє відоме місце реєстрації: 93744, Луганська обл., Слов’яносербський р-н, 

с. Говоруха, вул. Шкільна, буд. 12) справа № 417/1456/15-ц, суддя Шкиря В. М.
13.11.2015 до Корсун Євген Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 93724, Луганська обл., Слов’яносербський 

р-н, с. Степове, вул. Шкільна, буд.23, кв. 14) справа № 417/1457/15, суддя Шкиря В. М.
13.11.2015 до Полуектов Вячеслав Геннадійович (останнє відоме місце реєстрації: 93733, Луганська обл., 

Слов’яносербський р-н, с. Металіст, вул. Стадіона буд. 63, кв. 1) справа № 417/1454/15-ц, суддя Шкиря В. М.
13.11.2015 до Березюк Людмила Миколаївна (останнє відоме місце реєстрації: 93743, Луганська обл.,Слов’яносербський 

р-н., с. Родакове, кв. Леніна, буд. 2, кв. 5) справа № 417/1448/15, суддя Шкиря В. М.
16.11.2015 до Пономарьова Лідія Володимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 91000, Луганська область, місто Лу-

ганськ, вулиця Уборевича, будинок 125) справа № 417/1363/15-ц, суддя Шкиря В. М.
17.11.2015 до Барабаш Тетяна Василівна (останнє відоме місце реєстрації: 93706, Луганська обл., Слов’яносербський 

р-н, с. Сміле, вул. Миру, буд. 7, кв. 8) справа № 417/1378/15-ц, суддя Шкиря В. М.
17.11.2015 до Лобанов Олександр Юрійович (останнє відоме місце реєстрації: 91043, Луганська обл.,м. Луганськ, вул. 

Леваневського, буд. 70а) справа № 417/1374/15-ц, суддя Шкиря В. М.
25.11.2015 до Дуленко Світлана Олександрівна (останнє відоме місце реєстрації: 93743, Луганська обл., 

Слов’яносербський р-н, с. Родакове, вул. Шевченка, буд. 5-а, кв. 47) справа № 417/1475/15-ц, суддя Шкиря В. М.
30.11.2015 до Ніякий (Рябоконь) Валентина Олексіївна (останнє відоме місце реєстрації: 92424, Луганська обл., Марків-

ський р-н, с. Кризьке, вул. Чкалова, буд. 5) справа № 417/1462/15-ц, суддя Шкиря В.М.
09.12.2015 до Зайцев Олександр Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 93747, Луганська обл., 

Слов’яносербський р-н, смт Лотикове, вул. Орджонікідзе, буд. 23) справа № 417/1495/15-ц, суддя Шкиря В. М.
22.12.2015 до Андрієнко Валентин Анатольйович (останнє відоме місце реєстрації: 93705, Луганська обл., 

Слов’яносербський р-н., с. Пришиб, вул. Центральна, буд.27) справа № 417/1500/15-ц, суддя Шкиря В. М.
22.12.2015 до Рослякова Світлана Михайлівна (останнє відоме місце реєстрації: 91000, Луганська обл., м. Луганськ, вул. 

Карла Лібкнехта, буд. 61-б) справа № 417/1358/15-ц, суддя Шкиря В. М.
22.12.2015 до Коваленко Світлана Вікторівна (останнє відоме місце реєстрації: 93720, Луганська обл., Слов’яносербський 

р-н, с. Фрунзе, пр. Совєтський, буд. 15) справа № 417/1494/15-ц, суддя Шкиря В. М.
11.01.2016 до Басова Ольга Анатоліївна (останнє відоме місце реєстрації: 91002, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Шми-

рьова, буд. 44) справа № 417/1464/15-ц, суддя Шкиря В. М.
21.04.2016 до Овсієнко Лариса Михайлівна (останнє відоме місце реєстрації: 93700, Луганська обл., смт Слов’яносербськ, 

пров. Дікалова, буд. 4) справа № 417/2080/16-ц, суддя Шкиря В. М.
22.04.2016 до Ліхідченко Віра Яківна (останнє відоме місце реєстрації: 91002, Луганська обл., місто Луганськ, вул. 11 

Повздовжня, буд. 7) справа № 417/2084/16-ц, суддя Шкиря В. М.
26.04.2016 до Костиневич Яна Павлівна (останнє відоме місце реєстрації: 91002, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Раб-

корівська, буд. 123) справа № 417/2138/16-ц, суддя Сурнина Л. А.
26.04.2016 до Васік Ольга Михайлівна (останнє відоме місце реєстрації: 93720, Луганська обл., Слов’яносербський р-н, 

смт Фрунзе, вул. Совєтов, буд.30) справа № 417/2136/16ц, суддя Сурнина Л. А.
26.04.2016 до Шудєгова Катерина Олександрівна (останнє відоме місце реєстрації: 93701, Луганська обл.,  

смт Слов’яносербськ, вул. Леніна, буд.10) справа № 417/2086/16-ц, суддя Шкиря В. М.
26.04.2016 до Лактіонов Руслан Юрійович (останнє відоме місце реєстрації: 93733, Луганська обл., Слов’яносербський 

р-н., с. Металіст, вул. Октябрська, буд. 24, кв. 19) справа № 417/2087/16-ц, суддя Сурнина Л. А.
14.09.2015 до Воронецька Світлана Сергіївна (останнє відоме місце реєстрації: 91002, Луганська обл., м. Луганськ, вул. 

Карла Лібкнехта, буд.61б) справа № 417/1225/15ц, суддя Чернік А. П.
15.09.2015 до Міхєева Оксана Олексіївна (останнє відоме місце реєстрації: 91000, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Мур-

манська, буд. 137) справа № 417/1285/15ц, суддя Шкиря В. М.
15.09.2015 до Турченко Карина Володимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 91012, Луганська обл., м. Луганськ, 

вул. Моісеєнко, буд. 2) справа № 417/1284/15ц, суддя Шкиря В. М.
21.09.2015 до Черкасов Антон Павлович (останнє відоме місце реєстрації: 91040, Луганська обл., м. Луганськ, пр. Сазо-

нова, буд. 5) справа № 417/1278/15-ц, суддя Шкиря В. М.
21.09.2015 до Мащенко Людмила Юріївна (останнє відоме місце реєстрації: 91045, Луганська обл., Слов’яносербський 

р-н, с. Лозівський, вул. Шевченка, буд. 6) справа № 417/1376/15ц, суддя Шкиря В. М.
15.10.2015 до Зімнухов Олександр Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 91002, Луганська обл., м. Луганськ, 

вул. Артема, буд. 208-а) справа № 417/1353/15ц, суддя Шкиря В. М.
про стягнення заборгованості судом було ухвалено заочне рішення, позовні вимоги задоволені повністю або частково.
Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що заочне рішення може бути переглянуто Марківським районним су-

дом Луганської обл. шляхом подання відповідачем заяви про перегляд заочного рішення до цього суду протягом десяти 
днів з дня опублікування цього оголошення.

Сватівський районний суд Луганської області викли-
кає Дрєєва Євгена Сергійовича, як відповідача у цивіль-
ній справі № 426/2768/17 за позовом Військового проку-
рора Харківського гарнізону в інтересах держави, уповно-
важеним органом якого є Міністерство внутрішніх справ 
України, Національна академія Національної гвардії Укра-
їни до Дрєєва Євгена Сергійовича про стягнення суми ви-
трат, пов’язаних з утриманням у вищому навчальному за-
кладі в судове засідання, яке відбудеться 26 квітня 2017 
року о 10.30 год. в приміщенні суду за адресою: Луганська 
обл., м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Суддя C. M. Скрипник

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл.50-річчя Перемоги, 34, викликає Башаріна 
Олега Івановича, як відповідача в судове засідання 
по цивільній справі № 426/4349/17 за позовною за-
явою Башаріної Наталі Володимирівни до Башаріна 
Олега Івановича про розірвання шлюбу, що відбу-
деться 25 квітня 2017 року о 09.00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача Вергуна Володимира Григоровича по 
справі № 408/8055/16-ц; (2/408/1878/16) за позовом ПАТ 
«Альфа-Банк» про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 25 травня 2017 року о 
16.00 годині, у приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін 
вони вважаються повідомленими про час та місце слу-
хання справи.

У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої учас-
ті на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. А. Карягіна

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає у судове засідання як відповідача по справі за 
позовом ПАТ «Універсал Банк» про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, яке відбудеться 
26.04.2017 року о 14.00:

Терешкин Микола Вікторович, 18.05.1980 р.н., 
останнє відоме зареєстроване місце проживання 
(перебування) - Луганська обл., с. Валуйське.

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

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

Суддя Т. В. Кускова

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає у судове засідання як відповідача по справі за 
позовом Пономаренко Світлани Володимирівни про 
стягнення аліментів на утримання дітей, яке відбу-
деться 26.04.2017 року о 14.00:

Пономаренко Олександр Олексійович, 14.10.1984 
р.н., останнє відоме зареєстроване місце проживан-
ня (перебування) - Луганська обл., м. Ровеньки, с. 
Ясенівське.

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

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

Суддя Т. В. Кускова

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає у судове засідання як відповідача по справі за 
позовом ПАТ «Ідея Банк» про звернення стягнення 
на предмет застави, яке відбудеться 26.04.2017 ро-
ку о 10.00:

Сіренко Юрій Петрович, 02.04.1966 р.н., останнє 
відоме зареєстроване місце проживання (перебуван-
ня) - Луганська обл., м. Свердловськ.

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

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

Суддя Т. В. Кускова

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає у судове засідання як відповідача по справі за 
позовом ПАТ «Ідея Банк» про звернення стягнення 
на предмет застави, яке відбудеться 26.04.2017 ро-
ку об 11.00:

Лелека Ігор Миколайович, 19.03.1967 р.н., остан-
нє відоме зареєстроване місце проживання (перебу-
вання) - Луганська обл., м. Свердловськ.

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

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

Суддя Т. В. Кускова

Біловодський районний суд Луганської області 
викликає у судове засідання як відповідача по спра-
ві за позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» про стягнен-
ня заборгованості, яке відбудеться 26.04.2017 року 
о 13.00:

Міняйленка Олександра Володимировича, 
24.08.1975 р.н., останнє відоме зареєстроване міс-
це проживання (перебування) - Луганська обл.,  
с. Шахтарське.

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

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

Суддя Т. В. Кускова

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає у судове засідання як відповідача по справі за 
позовом ПАТ «Ідея Банк» про звернення стягнення 
на предмет застави, яке відбудеться 26.04.2017 ро-
ку о 10.30:

Суханов Олександр Олександрович, 26.06.1971 
р.н., останнє відоме зареєстроване місце проживан-
ня (перебування) - Луганська обл., м. Свердловськ.

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

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

Суддя Т. В. Кускова

Біловодський районний суд Луганської області викликає як 
відповідача Заіку Олександра Валентиновича (м. Довжанськ (ко-
лишній Свердловськ), Луганської області) у справі № 408/942/17 
(2/408/606/17) за позовом Полякової Людмили Миколаївни до 
Заіки Олександра Валентиновича про надання дозволу на тим-
часовий виїзд дітей за межі України та через лінію розмежування 
на непідконтрольну органам державної влади територію без зго-
ди батька та оформлення документів для тимчасового виїзду до 
досягнення дітьми 16-річного віку.

Судове засідання відбудеться 26 квітня 2017 року об 11 годині 
00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт 
Біловодськ, вул. Луганська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої участі на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Ю. Ю. Цимбал

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідачку Мирошниченко Юлію Анато-
ліївну (м. Довжанськ (колишній Свердловськ), Луган-
ської області) у справі № 408/874/17 (2/408/591/17) 
за позовом Мирошниченка Андрія Юрійовича до Ми-
рошниченко Юлії Анатоліївни про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 26 квітня 2017 ро-
ку о 13 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луган-
ська, 30.

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

Суддя Ю. Ю. Цимбал

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвину-
вачену Захарову Катерину Павлівну, 11.03.1977 року наро-
дження, яка проживає по вул. Свердлова, 4 в м. Керч, АР 
Крим, в підготовче судове засідання за обвинувальним ак-
том у кримінальному провадженні № 42016000000002849 за 
ч. 1 ст. 111 KK України на 10.00 годину 4 травня 2017 року в 
приміщенні суду на пр. Маяковського, 5-В в м. Києві, кабінет 
№ 7, під головуванням судді Бабайлової Л. М. Явка до суду 
обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт, або інший до-
кумент, що посвідчує особу. У разі неявки обвинуваченої в 
суд дане оголошення вважається належним повідомленням 
і розгляд справи можливий за процедурою спеціального су-
дового провадження.

Біловодський районний суд Луганської області викликає позивача Іващенко Ірину Валентинівну (21.04.1988 
р.н., м. Свердловськ, Луганської області) та відповідача Іващенка Євгена Олексійовича (22.09.1986 р.н.,  
м. Свердловськ, Луганської області) у цивільній справі №408/5797/16-ц за позовом Іващенко Ірини Валенти-
нівни до Іващенка Євгена Олексійовича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться о 09 годині 30 хвилин 26 квітня 2017 року у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
У разі повторної неявки позивача справу буде залишено без розгляду на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області суддя Река А. С., знаходиться спеціальне кримінальне 

провадження №426/1600/17 стосовно Фаліної Тетяни Андріївни, 11.03.1967 р. н., обвинуваченої у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Фаліна Т. А. зареєстрована за адресою: Луганська обл., м. Луганськ, про-
їзд Станіславського, 127 а.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський районний суд Луганської області викликає Фаліну Т. А. у підго-
товче судове засідання, яке відбудеться 26 квітня 2017 року об 11.00 год. в залі Сватівського районного суду Луганської об-
ласті, що розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області суддя Река А. С., знаходиться спеціальне кримінальне про-

вадження №426/7276/16-к стосовно Кокоткіної Оксани Сергіївни, 11.06.1971 р. н., обвинуваченої у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Кокоткіна О. С. зареєстрована за адресою: Луган-
ська обл., м. Луганськ, вул. Ленінградська, буд. 50.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський районний суд Луганської області викликає Кокоткіну О. С. у 
підготовче судове засідання, яке відбудеться 26 квітня 2017 року о 09.00 год. в залі Сватівського районного суду Луганської 
області, що розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючої судді Реки А. С., суддів Юрченко С. О., Осіпенко Л. М.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 20 КВІТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

ФЕСТИВАЛЬ. Помилуватися 
рожевим цвітом дерев, які при-
мандрували з далекої Японії, до 
обласного центру Закарпаття 
приїздять тисячі туристів. 

Утім, в Ужгороді тепер милу-
ють око й такі екзотичні росли-
ни, як магнолія, гліцинія, райське 
яблуко, рожевий каштан і на-

віть... іудине дерево (церціс ки-
тайський). Та  царицею почува-
ється японська вишня  — понад 
3 тисячі цих дерев нині ростуть 
у місті над Ужем. На вулицях, у 
парках і скверах  їх 6 видів, а в 
ботанічному саду — 14. 

Сакури, як і магнолії, поча-
ли висаджувати і в інших містах 
Закарпаття, тож нині вони при-
крашають  Мукачеве, Берего-
ве, Хуст, Тячів. Нещодавно схід-

ну гостю висадили навіть у гір-
ському селищі Воловець із наді-
єю, що приживеться.  

На період цвітіння японської 
вишні — близько двох тиж-
нів — розрахований фестиваль 
«Сакура-фест», у межах якого із 
20 квітня пройдуть півтора десят-
ка заходів різного рівня, зокре-
ма всеукраїнські й міжнародні.  
Уп’ятнадцяте  відбудуться міжна-
родні змагання з танцювально-

го спорту Uzhgorod OPEN 2017. 
У турнірі під егідою Всесвітньої 
федерації танцювального спор-
ту візьмуть участь пари, які вхо-
дять до 25 перших у світовому 
рейтингу. 

Після цього марафону  шану-
вальників танців у спорткомп-
лексі «Юність» потішить  міжна-
родний  фестиваль із хіп-хопу 
GhettoGroove. 

На гостей сакурівського мара-
фону очікують і Всеукраїнський 
фестиваль театрального мисте-
цтва, і другий етап творчого кон-
курсу студентів мистецьких ви-
шів України «Срібний мольберт». 
Він пройде через півроку після 
першого, який викликав зацікав-
леність творчої генерації з усіх 
регіонів країни.

Новинкою для міста над 
Ужем стануть міжнародні еко-
логічні дні EcoDays, в межах 
яких — спеціалізована виставка 
UzhgorodEnergyExpo, науково-
практична конференція про здо-
ровий спосіб життя. 

Ще в двотижневій програмі:  
ярмарок «Сонячний напій», фес-
тиваль вогню та шоу-програм, 
засідання клубу веселих і кмітли-
вих, виставка-конкурс аранжу-
вання нано-акваріумів. 

Місця в готелях Ужгорода, Му-
качевого і сусідніх міст замовле-
но на 100%, тож тепер для орга-
нізаторів заходів «Сакури-фес-
ту» завдання — виправдати спо-
дівання гостей. А від деревцят 
японської вишні всі очікують яко-
мога довшого цвітіння.  

Сакура для Ужгорода  
як синонім творчості

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

ЯК НА МІННОМУ ПОЛІ… У 
Слов’янську  на Донеччині у ви-
давництві «Друкарський двір» 
вийшла документальна книж-
ка «Славянский счет», в осно-
ву якої лягли матеріали про хід 
розслідування вбивства в  лип-
ні 2001 року місцевого тележур-
наліста Ігоря Александрова. Ав-
тор ідеї та упорядник Олег Соло-
дун свого часу разом із колегою 
по міліцейській службі Михайлом 
Сербіним наприкінці 90-х років 
розпочинав у регіоні боротьбу з 

корупцією та зрощенням деяких 
керівників правоохоронних орга-
нів із лідерами тутешніх організо-
ваних злочинних угруповань. Са-
ме деякі матеріали цих розсліду-
вань використовував Ігор Алек-
сандров у своїй резонансній ав-
торській телепередачі «Без рету-
ші». Реакція не забарилася: обох 
правоохоронців звільнили з орга-
нів внутрішніх справ, а на журна-
ліста здоровані з бейсбольними 
битками вчинили напад прямо на 
порозі телерадіокомпанії «Тор», і 
через кілька днів від отриманих 
важких травм він помер у лікар-
ні. У книжці зібрано чимало пу-

блікацій у друкованих та елек-
тронних ЗМІ про перипетії довко-
ла розслідування жорстокого і 
показового вбивства Ігоря Алек-
сандрова. Адже не секрет, що  
тодішні керівники області  
та правоохоронних органів ра-
зом із представниками злочин-
ного світу тривалий час всіляко 
намагалися заплутати слідство 
і приховати імена справжніх ор-
ганізаторів і виконавців вбивства 
журналіста, який наважився ви-
кривати цинічних «господарів 
життя». Тим часом місцеві жур-
налісти відзначають ще й неа-
бияку актуальність книги, оскіль-

ки намагання писати правду про 
події у прифронтовому регіоні і 
сьогодні пов’язані з певним ри-
зиком. Саме тому ветеран жур-
налістики Віктор Скрипник під 
час презентації видання прига-
дав поетичні рядки свого колеги 
Олександра Дудки, якого свого 
часу ще партійні органи переслі-
дували «за правду». І, їй-бо, дав-
но написане автором немов ля-
гло на папір буквально вчора чи 
сьогодні: «Не позаздриш сьогод-
нішній долі  Журналіста, що вий-
шов на герць, —  Журналіст як на 
мінному полі: Крок убік – і йому 
вже кінець…»     

Про розслідування вбивства  
Ігоря Александрова видали книжку

Олександр СУМСЬКИЙ, 
для «Урядового кур’єра»

ВІДЗНАКА. Нещодав-
но Генеральний консул Рес-
публіки Польща в Харкові 
Януш Яблонський вручив ор-
ден «За заслуги перед Рес-
публікою Польща» відомо-
му сумському вченому заслу-
женому діячеві науки і техні-
ки України Почесному про-
фесорові Сумського держав-
ного університету Володи-
мирові Марцинковському. 
Як наголосив польський ди-

пломат, цієї високої нагороди 
90-річного жителя обласно-
го центру удостоєно за визна-
чні здобутки на науковій ниві 
та вагомий внесок у розвиток 
польської громади в Сумах. 
Вручення нагороди збіглося 
зі святкуванням 25-річчя від-
новлення діяльності в Сумах 
римо-католицької парафії, в 
якому взяли участь численні 
гості з різних куточків України 
та Польщі.

Ім’я Володимира Марцин-
ковського добре знане в на-
уковому світі. Він відомий 

учений у галузі гідродина-
міки, вібронадійності та гер-
метичності роторних машин, 
основоположник наукового 
напряму «гермомеханіка». 
Вісім років тому за вагомий 
внесок у розвиток насосно-
го будування отримав між-
народну нагороду польсько-
го журналу «Насоси і насо-
сне обладнання»  (Pompy 
Pompownie), а в 2010-му 
— звання доктора honoris 
causa Політехніки Свєнток-
шиської (м. Кельце, Поль-
ща).

Науковця удостоєно польського ордена

Закарпатська сакура не має аромату, але приваблює надзвичайним рожевим цвітом

Сумчани знайомляться  
з творчістю Кавалерідзе

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ДУХОВНІСТЬ. У Сумському обласному художньому музеї іме-
ні Н. Онацького відкрилася виставка з нагоди 130-річчя від дня наро-
дження видатного земляка скульптора, режисера і драматурга Іва-
на Кавалерідзе (1887—1978). За словами в.о. директора музею На-
дії Юрченко, в експозиції представлено майже 50 творів митця з фон-
дів закладу, а також численні документи, світлини, особисті речі то-
що. Тож відвідувачі мають змогу скласти уявлення про творчий до-
робок уродженця хутора Ладанський (нині село Новопетрівка Ромен-
ського району), який належить до діячів культури зі світовою славою. 
З 1989-го по 1996 рік у Сумах на правах відділу обласного художнього 
музею працювала скульптурна галерея Івана Кавалерідзе — єдиний на 
той час в Україні музей сучасної скульптури. Це посприяло тому, що ни-
ні у фондах сумського культурно-мистецького закладу зберігається уні-
кальна колекція робіт цього майстра.

Іван Кавалерідзе — автор першого в Україні монументального 
пам’ятника Тарасові Шевченку, встановленого в Ромнах 1918 року, 
скульптурних погрудь Григорія Сковороди, Федора Шаляпіна та  інших 
видатних діячів культури. Значну мистецьку цінність становлять його 
режисерські роботи в кінематографії, театрі тощо. 

Ім’я верблюденяті 
виберуть харків’яни

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

ПОТОМСТВО. У двогорбих верблюдів Шагали і Царіфа, які є окра-
сою Харківського зоопарку, народилося верблюденя. Як розповів за-
відувач зоологічного відділу звіринця Олег Грищенко, для Шагали це 
другі пологи, які тривали близько півгодини. Приблизно через годину 
після народження верблюденя  самостійно стало на ноги. «Деякі самки 
відмовляються годувати своїх малюків, тоді цим займаються наші спів-
робітники. Шагала дає молоко, і її  дитя саме вибирає, коли їсти. Ма-
ма його виховуватиме, і через два-три місяці спробує навчити їсти вже 
траву», — зазначив Олег Грищенко.

Щодо імені, то його верблюденяті виберуть харків’яни. Вони вже за-
пропонували чимало варіантів, серед яких — Джитта, Саміра, Марме-
ладка, Грейс, Саванна, Кемелла. 

Окрім новонародженого в Харківському зоопарку мешкає ще чоти-
ри дорослих верблюди. 
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