
4 8 2 0 1 0 3 0 8 0 0 5 3

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 21 квітня 2017 року
USD 2675.6734   EUR 2875.0111      RUB 4.7427     /    AU 343048.09      AG 4867.05      PT 261948.43     PD 208434.96

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

СУБОТА, 22 КВІТНЯ 2017 РОКУ №76 (5945)
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СубОтНІ зуСтрІчІ

Співачка Христина Соловій
розповіла «УК» про цілющу силу
фольклору та нові плани з
продюсером Святославом
Вакарчуком 

ЦИФРА ДНЯ

Зернові встоять
попри негоду

ВИДИ НА ВРОЖАЙ. Погіршення погодних умов і заморозки до
мінус 5 градусів вночі, сильні дощі й подекуди снігопади істотно не
вплинуть на майбутній врожай озимих і ярих культур, повідомила
прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.
Водночас негода загрожує багаторічним насадженням, які у фазі
цвітіння стають найвразливішими. Зокрема йдеться про цвітіння
кісточкових — абрикоса, вишні, черешні, персика. «Значне зни-
ження температури на території України несе загрози для плодо-
вих дерев із квітучими суцвіттями і тими, які перебувають на
початкових фазах формування плодів», — йдеться в повідомлен-
ні, процитованому УНІАН. Після стабілізації погодних умов експер-
ти проведуть ретельний огляд посівів культур і багаторічних
насаджень, на основі якого визначать обсяги можливих втрат.

«Слід зазначити, що для окремих регіонів, таких як південні та
східні, опади позитивно впливають на стан культур, адже відбуло-
ся значне збільшення вологи в ґрунті», — йдеться також у пові-
домленні Мінагрополітики.

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«За невиконання

рішення буде
передбачено санкції,

які дуже боляче
вдарять по будь-

якій державі, 
що наважиться 
їх ігнорувати».

Президент про обов’язковість рішень 
Міжнародного суду ООН для будь-якої 
країни-члена цієї організації
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7
НЕВІДОМЕ

Куди ведуть уманські катакомби.
Цим питанням починають
перейматися жителі давнього
міста після чергового обвалу
поблизу домоволодінь

Дорога 
до сімейного лікаря  

ПРАВИЛА ГРИ. Верховна Рада  до кінця  травня має ухвалити
пакет законопроектів щодо реформування системи охорони
здоров’я   
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

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

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

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2017 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

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

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

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

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

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА 

ГАЗЕТИ 
«УРЯДОВИЙ 

КУР’ЄР» 
НА 2017 РІК

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ

УСІ
ВІДДІЛЕННЯ

ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ

1 140 000
декларацій подано до електронного

реєстру в 2017 році. Це, за даними
Держспецзв’язку, вдесятеро більше, 

ніж планувалося
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua16 

ОГОЛОШЕННЯ

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

Дружківський міський суд Донецької обл. (адреса суду: 84200, Донецька обл., м. Дружківка, вул.Енгель-
са, 45) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться:

 05.05.2017 о 10:30 до Воронов Микола Андрійович (останнє відоме місце реєстрації: 84204, Донецька 
обл., м. Дружківка, вул. Постишева, буд. 18, кв. 1) справа № 229/877/17, суддя Петров Є.В.

 26.04.2017 о 13:00 до Єрьоменко Володимир Сергійович (останнє відоме місце реєстрації: 84203, Доне-
цька обл., м. Дружківка, вул. Сумська, буд. 20) справа № 229/1090/17, суддя Гонтар А. Л.

 04.05.2017 о 16:30 до Сапунова Олена Донатівна (останнє відоме місце реєстрації: 84293, Доне-
цька обл., Дружківська міська рада, смт Олексієво-Дружківка, вул. Маршала Тимошенка, буд. 18) справа  
№ 229/870/17, суддя Петров Є. В.

 25.04.2017 о 10:00 до Рябініна Марія Рустамівна (останнє відоме місце реєстрації: 84200, Донецька обл., 
м. Дружківка, вул. Шевченка, буд. 17) справа № 229/1137/17, суддя Гонтар А. Л.

 27.04.2017 о 09:00 до Ягупець Ірина Костянтинівна (останнє відоме місце реєстрації: 84205, Донецька 
обл., м. Дружківка, вул. Щербакова, буд. 1а) справа № 229/717/17, суддя Гонтар А. Л.

 05.05.2017 о 10:00 до Козленко Юрій Петрович (останнє відоме місце реєстрації: 84205, Донецька обл., 
м. Дружківка, вул. Індустріальна, буд. 2, кв. 4) справа № 229/696/17, суддя Петров Є. В.

 26.04.2017 о 15:00 до Науменко Людмила Олександрівна (останнє відоме місце реєстрації: 84200, Доне-
цька обл., м. Дружківка, вул. Чапаєва, буд. 60, кв. 15) справа № 229/1092/17, суддя Гонтар А. Л.

 25.04.2017 о 10:30 до Роякін Микола Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 84201, Донецька 
обл., м. Дружківка, вул. Радченко, буд. 38, кв. 413) справа № 229/1138/17, суддя Гонтар А. Л.

 У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа буде роз-
глянута 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.

П О В І С Т К А
про виклик

Обвинувачені: 1) Собченко Олег Васильович, 
23.06.1966 р.н, зареєстрований за адресою: м. Хар-
ків, Садовий проїзд, 18/2, кв. 102,; 2)Михеєнко Сер-
гій Олександрович, 15.03.1976 р.н, зареєстрований 
м. Харків, вул. Рибалко, 47А, кв. 189; 3)Логінов Дми-
тро Михайлович, 27.11.1978 р.н., зареєстрований: 
м. Харків, пр-т Перемоги, 72Г, кв. 186; 4)Монасти-
рьов Вадим Вікторович, 29.06.1970 р.н. зареєстрова-
ний: м. Харків, пров. Герасимівський, 32; 5)Монас-
тирьов В’ячеслав Вадимович, 10.03.1992 р.н. зареє-
стрований: м. Харків, пров. Герасимівський, 32; 6)Ба-
раненко Андрій Володимирович, 01.08.1988 р.н., за-
реєстрований : м. Харків, пров. Псарівський, б.2; 7)
Бондаренко Олександр Сергійович, 05.07.1978 р.н. 
зареєстрований: м. Харків, вул. Квіткінська, б. 10 кв. 
2; 8)Кальоних Василь Петрович, 07.06.1953 р.н.,  за-
реєстрований: м. Харків, вул. Працюючих, 14; 9)Ла-
ріков Віктор Олексійович, 08.09.1981 р.н. зареєстро-
ваний: Харківська обл., Сахновщинський р-н, с. Оги-
ївка;  відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК Укра-
їни необхідно з’явитися 24.04.2017 о 09 год. 30 хв. 
до зали судового засідання №7 Комінтернівсько-
го районного суду м. Харкова, розташованого по 
пров. Брянський, 5  для участі у підготовчому судо-
вому засіданні у кримінальному провадженні №1-
кп/641/275/2017 слідчий суддя Буцький В.В.

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:

 24.04.2017 об 11:45 до Коваленко Оксана Вікто-
рівна (останнє відоме місце реєстрації: 84450, Доне-
цька обл., Лиманський р-н, с.Дробишеве, пр. Горь-
кого, буд. 25) справа № 236/898/17, суддя Шаньши-
на М.В.

 03.05.2017 о 08:20 до Соммер Юрій Володими-
рович (останнє відоме місце реєстрації: 84400, До-
нецька обл., м. Лиман, вул. Кар’єрна, буд. 36) справа  
№ 236/885/17, суддя Біланова Н. В.

 03.05.2017 о 08:00 до Жевнер Роман Васильович 
(останнє відоме місце реєстрації: 84421, Донецька 
обл., Лиманський р-н, с. Карпівка, вул. Колгоспна, 
буд. 8) справа № 236/887/17, суддя Біланова Н. 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.

Барський районний суд Вінницької обл. (адреса суду: 
23000, Вінницька обл., м. Бар, вул.Соборна,2) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення за-
боргованості, у судове засідання, яке відбудеться:

 27.04.2017 о 10:00 до Олійник Михайло Володимиро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 23023, Вінницька обл., 
Барський р-н, с. Мигалівці, вул. Вишнева буд. 10) справа  
№ 125/2241/16-ц, суддя Питель О. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за  
його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 
ЦПК України.  З опублікуванням цього оголошення відпо-
відач по справі вважається належним чином повідомленим 
про час, день та місце проведення судового засідання.

Красилівський районний суд Хмельницької обл. (адре-
са суду: 31000, Хмельницька обл., м. Красилів, вул. Булаєн-
ка, 4) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

 27.04.2017 о 09:00 до Бурий Павло Володимирович 
(останнє відоме місце реєстрації: 31027, Хмельницька обл., 
Красилівський р-н, с. Лісова Волиця, вул. 8-го Березня, буд. 
29) справа № 677/2002/16-ц, суддя Боголюбов Л. М.

 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 відпо-
відач по справі вважається належним чином повідомленим 
про час, день та місце проведення судового засідання.

Головна військова прокуратура Генеральної прокурату-
ри України повідомляє підозрюваного Клименка О.В. та за-
хисників підозрюваного Клименка О.В. – адвоката Тита-
ренка С.М., адвоката Жуковську Т.Р. та адвоката Клименко 
О.М. про завершення досудового розслідування та про від-
криття матеріалів (в порядку ч.6 ст. 290 КПК України)  до-
судового розслідування у кримінальному провадженні 
№42017000000000113 від 19.01.2017 за підозрою Климен-
ка О.В. у вчинені кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366; 
ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

У зв’язку з чим, підозрюваний Клименко О.В. та його за-
хисники відповідно до ст. 290 КПК України мають право на 
ознайомлення та копіювання матеріалів досудового розслі-
дування у вищевказаному кримінальному провадженні, для 
цього Клименко О.В. та його захисникам необхідно прибу-
ти до другого слідчого відділу слідчого управління Головної 
військової прокуратури Генеральної прокуратури України за 
адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 114, у робочі дні у період 
часу з 10 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв., починаючи з 25 квіт-
ня 2017 року.

Крім вищевикладеного Головна військова прокуратура 
Генеральної прокуратури України повідомляє, що відповід-
но до вимог ч. 6 ст. 290 КПК підозрюваний та його захис-
ники зобов’язані надати доступ та можливість скопіювати 
або відобразити відповідним чином, будь-які речові докази 
або їх частини, документи або копії з них, якщо останні ма-
ють намір використати відомості, що містяться в них, як до-
каз в суді.

Бердянський міськрайонний суд Запорізької обл. (адре-
са суду: 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Кому-
нарів, 64) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ При-
ватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться:

 27.04.2017 об 11:30 до Товстоног Олександр Ілліч 
(останнє відоме місце реєстрації: 71106, Запорізька обл, 
Бердянський р-н, м. Бердянськ, вул. Белінського, буд. 3, 
кв. 1) справа № 310/1323/17, суддя Черткова Н. І.

 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 відпові-
дач по справі вважається належним чином повідомленим 
про час, день та місце проведення судового засідання.

Сватівський районний суд Луганської обл. (адреса суду: 
92600, Луганська обл., м. Сватово, пл. 50 років Перемоги, 
34) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

 25.04.2017 об 11:30 до Левін Олег Валерійович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 94407, Луганська обл., м. Соро-
кине (Краснодон), вул. Першокінна буд. 39. кв. 3) справа  
№ 426/2462/17, суддя Попова О. М.

 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. (адреса су-
ду: 39200, Полтавська обл., м. Кобеляки, вул. Шевченка, 
16/25) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

 27.04.2017 о 08:40 до Дзига Наталія Іллівна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 39200, Полтавська обл., м. Кобеляки, 
вул. Пушкіна, буд. 22, кв. 12) справа № 532/366/17, суддя 
Омельченко І. І.

 У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України. З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Куликівський районний суд Чернігівської обл. (адреса 
суду: 16300, Чернігівська обл., смт Куликівка, вул. Шевчен-
ка, 3) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

 27.04.2017 о 08:15 до Гнотенко Олена Дмитрівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 16341, Чернігівська обл., Кули-
ківський р-н, с. Вересоч, вул. Космонавтів, буд. 15) справа  
№ 737/211/17, суддя Іванець С. 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.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської обл. (адреса суду: 55200, Мико-
лаївська обл., м. Первомайськ, вул. К.Маркса, 18) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

 26.04.2017 о 09:00 до Косинець Сергій Олександрович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 55213, Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Коротченка Дем’яна, буд. 5,  
кв. 21) справа № 484/486/17, суддя Медведєва Н. А.

 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.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Левченко Роман Олексійович, 03.04.1978 року народження, зареєстрований за адресою: Доне-
цька область, Волноваський район, с. Дмитрівка, вул. Шкільна (Дзержинського), 32, на підставі ст.ст. 297-5, 133, 
135 КПК України, Вам необхідно з’явитися  «26» квітня 2017 року,  «27» квітня 2017 року та «28» квітня 2017 року, 
в період часу з 09 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. до каб. 306 СВ УСБУ в Донецькій області, до слідчого Легкого Пав-
ла Геннадійовича, за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд. 33, для отриман-
ня повідомлення про підозру, ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, отримання обвинувально-
го акта та реєстру матеріалів при здійсненні спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№22016050000000067 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. 

Ренійський районний суд Одеської обл. 
(Одеська обл., м. Рені, вул. Соборна, 122, тел. 
(04840)42129) викликає в судове засідання 
25.04.2017 р. о 08 год. 00 хв. відповідача Ху-
жаєва Маткурбона Куронбоєвича, остання ві-
дома адреса: Одеська обл., Ренійський ра-
йон, с. Новосільське, вул. Дім відпочинку, 8.

Явка до суду обов’язкова. У разі неяв-
ки відповідача справа буде розглянута без  
його участі.

Суддя В.І. Дудник

Житомирський районний суд Житомирської 
обл. (адреса суду: 10031, Житомирська обл.,  
м. Житомир, вул. Щорса, 92) викликає відпові-
дача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться:

 24.04.2017 о 16:30 до Панчак Олена Михай-
лівна (останнє відоме місце реєстрації: 12464, 
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Го-
ловенка, вул. Розсохівська буд. 153) справа  
№ 278/170/17, суддя Грубіян Є. О.

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

Рогатинський районний суд Івано-Франків-
ської обл. (адреса суду: 77000, Івано-Франків-
ська обл., м. Рогатин, вул. Галицька, 40) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, 
про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться:

 27.04.2017 о 09:00 до П’єкна Ольга Ігорів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 77041, Іва-
но-Франківська обл., Рогатинський р-н, с. Пу-
ків, вул. Шевченка) справа № 349/416/17, суд-
дя Могила Р. Г.

 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 відповідач 
по справі вважається належним чином повідо-
мленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Бахмацький районний суд Чернігівської 
обл. (адреса суду: 16500, Чернігівська обл., 
м.Бахмач, вул. Жовтнева, 42) викликає відпові-
дача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться:

26.04.2017 о 10:00 до Колесник (Лященко) 
Юлія Володимирівна (останнє відоме місце реє-
страції: 16500, Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. 
І. Франка, буд. 5) справа № 728/324/17, суддя 
Пархоменко П. І.

 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 відповідач 
по справі вважається належним чином повідо-
мленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Глобинський районний суд Полтавської обл. 
(адреса суду: 39000, Полтавська обл., м. Глоби-
не, вул. Леніна, 149) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення забор-
гованості, у судове засідання, яке відбудеться:

 27.04.2017 о 09:00 до Чайка Наталія Анато-
ліївна (останнє відоме місце реєстрації: 39060, 
Полтавська обл., Глобинський р-н, с.Троїцьке 
(Фрунзівка)) справа № 527/550/17, суддя Ле-
вицька Т. В.

 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 відповідач 
по справі вважається належним чином повідо-
мленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Саксаганський районний суд м.Кривого Ро-
гу (адреса суду: 50007, Дніпропетровська обл.,  
м. Кривий Ріг, вул.Демиденка, 3а) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться:

 26.04.2017 о 09:40 до Шумакова Анаста-
сія Володимирівна (останнє відоме місце реє-
страції: 50071, Дніпропетровська обл., м. Кри-
вий Ріг, вул.Мануйлова, буд. 3, кв. 57) справа  
№ 214/6946/16-ц, суддя Прасолов В. 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 відповідач 
по справі вважається належним чином повідо-
мленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Морозов Олексій Іванович, останнє відоме місце проживання: Хер-
сонська область, м. Скадовськ, вул. Затишна, буд. № 7, викликається 
як відповідач по цивільній справі за позовом Бичкова Дмитра Михай-
ловича про визнання права власності на автомобіль. Судовий розгляд 
відбудеться 26.04.2017 року о 08 год. 30 хв. в приміщенні Скадовсько-
го районного суду, розташованого в м. Скадовську, Херсонської облас-
ті, вул. Мангубінська, 39. У разі неявки справа розглядатиметься за на-
явними доказами.

Суддя Н.І. Ведмідська

Апеляційний суд Миколаївської області (адреса суду: 54001, Миколаївська 
обл., м. Миколаїв, вул. Садова, 2а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ При-
ватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

 26.04.2017 о 08:00 до Величко Євген Миколайович (останнє відоме місце реє-
страції: 55000, Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, вул. Леніна, буд. 26, кв. 34) 
справа № 486/640/16-ц, суддя Волкова О. І.

 У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причи-
ни 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 прове-
дення судового засідання.

Болградський районний суд Одеської обл. (адреса суду: 68702, Одеська обл., 
м. Болград, вул. 25 Серпня, 192) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приват-
банк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

 26.04.2017 о 08:30 до Дяк Світлана Миколаївна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 68750, Одеська обл., Болградський р-н, с. Баннівка, вул. Гагаріна, буд. 6) спра-
ва № 497/280/17, суддя Кодінцева С. В.

 У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причи-
ни 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 прове-
дення судового засідання.

Троїцький районний суд Луганської обл. (адреса су-
ду: 92100, Луганська обл., смт Троїцьк, вул. 1 Травня, 5 а) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться:

12.05.2017 о 14:30 до Свєтлов Вячеслав Євгенович 
(останнє відоме місце реєстрації: 91042, Луганська обл., 
м. Луганськ, кв. Дзержинського, буд. 9, кв. 85) справа  
№ 433/419/17, суддя Крівоклякіна Н. В.

27.04.2017 о 15:00 до Красінський Ігор Степанович 
(останнє відоме місце реєстрації: 91000, Луганська обл.,  
м. Луганськ, вул. Мергельна, буд. 138) справа № 433/258/17, 
суддя Крівоклякіна Н. В.

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

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

Повістка про виклик обвинувачених
Головуючий по справі суддя Селидівського міського суду Донецької області Черков В.Г. 

здійснює виклик до суду, який розташовано за адресою: м. Селидове, вул. Пушкіна, 4 (тел.: 
06237-7-22-41) обвинувачених:

Крюченка Миколи Валентиновича, останнє відоме місце проживання якого: м. Донецьк, 
вул. Куйбишева, 151/17, який обвинувачується у вчиненні злочину передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України, для участі у підготовчому спеціальному судовому засіданні по кримі-
нальному провадженню № 12015050000000690 від 10.08.2015 p., яке відбудеться 10.05.2017 
року о 09 годині 00 хвилин.

Смірнової Євгенії Павлівни, останнє відоме місце проживання якої: м. Донецьк, вул. Ка-
лузька, 30/63, яка обвинувачується у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, для участі у спеціальному підготовчому судовому засіданні по кримінальному прова-
дженню № 420140500000739 від 23.08.2016 p., яке відбудеться 03.05.2017 року о 09 годи-
ні 30 хвилин.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації, обвинуваче-
ні вважаються належним чином ознайомлені з її змістом.

У разі неприбуття обвинуваченого до суду за викликом без поважних причин, може бу-
ти накладено грошове стягнення в розмірі від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб, або застосовано привід, здійснене спеціальне судове провадження. Об-
винуваченому обов’язково необхідно заздалегідь повідомити про неможливість з’явитись 
до суду.

Добропільський міськрайонний суд 
Донецької області (85004, м. Добро-
пілля, Донецької області, вул. Банкова, 
буд. 39А) розглядає кримінальне про-
вадження за обвинуваченням Киріяка 
Івана Миколайовича, у вчиненні кримі-
нального правопорушення передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Киріяк Іван Мико-
лайович, 10 вересня 1974 р.н., остан-
нє місце реєстрації якого: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, м-н Зелений, буд. 
57, кв. 40, викликається на 03 травня 
2017 року о 10.00 год. до Добропіль-
ського міськрайонного суду, кабінет  
№ 2, для участі у розгляді кримінально-
го провадження.

Суддя Мацишин Л.С.

Добропільський міськрайонний 
суд Донецької області викликає Дац-
ко Олександра Олеговича, 31.01.1962 
року народження, як обвинуваче-
ного у кримінальному проваджені  
№ 296/8465/16-к по обвинувачен-
ню у вчиненні кримінального право-
порушення за ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни, у судове засідання, що відбудеть-
ся 03 травня 2017 року о 09.00 годи-
ні в приміщенні Добропільського місь-
крайонного суду Донецької області за 
адресою: 85004, м. Добропілля, Доне-
цької області, вул. Банкова, 39а. Явка 
обвинуваченого в судове засідання є 
обов’язковою.

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

Оболонський районний суд м. Києва викликає в підго-
товче судове засідання Януковича Віктора Федоровича, 
09.07.1950 р.н., на 10 год. 00 хв. 4 травня 2017р. у кримі-
нальному провадженні по обвинуваченню Януковича Вікто-
ра Федоровича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, 
ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України.

Місцезнаходження суду: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 
суддя Дев’ятко В.В.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно 
статті 138 КПК України:

1) затримання, тримання під вартою або відбування по-
карання;

2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону 
або судового рішення;

3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, 
стихійні лиха або інші подібні обставини);

4) відсутність особи у місці проживання протягом трива-
лого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;

5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони 
здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови не-
можливості тимчасово залишити цей заклад;

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близь-
ких осіб або серйозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють 

з’явлення особи на виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про не-

можливість з’явлення до суду. 
Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинувачено-

го, свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені 
статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття об-
винуваченого передбачені статтею 323 КПК України, проку-
рора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого 
— статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільно-
го відповідача та їх представників — статтею 326 КПК Укра-
їни, свідка, спеціаліста, перекладача, представника уповно-
важеного органу з питань пробації і експерта — статтею 327 
КПК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду кримінальне прова-
дження може здійснюватись за відсутністю обвинуваченого 
в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Дев’ятко В.В.

Дружківський міський суд Донецької обл. (адреса су-
ду: 84200, Донецька обл., м. Дружківка, вул.Енгельса, 
45) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приват-
банк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться:

27.04.2017 о 09:00 до Поліщук Олександр Олексан-
дрович (останнє відоме місце реєстрації: 84297, Доне-
цька обл., Дружківський р-н, смт Новомиколаївка, вул. 
Молодогвардійців, буд. 15) справа № 229/824/17, суддя 
Петров Є. В.

26.04.2017 о 16:30 до Коваленко Віктор Миколайо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 84200, Донецька 
обл., м. Дружківка, вул. Чапаєва буд. 15, кв. 1) справа  
№ 229/829/17, суддя Петров Є. В.

27.04.2017 об 11:00 до Баранов Володимир Леоні-
дович (останнє відоме місце реєстрації: 84207, Доне-
цька обл., м.  Дружківка, вул. Тульська, буд. 30) справа  
№ 229/778/17, суддя Петров Є. В.

27.04.2017 о 10:00 до Хабібуліна Тетяна Павлівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 84207, Донецька обл, 
м. Дружківка, вул.Короленка, буд. 1, кв. 401) справа  
№ 229/799/17, суддя Петров Є. В.

15.05.2017 о 10:00 до Абдулаєва Світлана Іванівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 84203, Донецька обл., 
м. Дружківка, вул. Червоноармійська, буд.8, кв. 10) спра-
ва № 229/1025/17, суддя Гонтар А. Л.

15.05.2017 о 16:00 до Сосницький Микола Григорович 
(останнє відоме місце реєстрації: 84205, Донецька обл., 
м. Дружківка, вул. Індустріальна, буд. 2, кв. 31) справа  
№ 229/985/17, суддя Гонтар А. Л.

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

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

Пологівський районний суд Запорізької обл. 
(адреса суду: 70600, Запорізька обл., м. Пологи, вул. 
М.Горького, 28) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться:

26.04.2017 о 13:00 до Гусениця Юрій Вікторович 
(останнє відоме місце реєстрації: 70627, Запорізька 
обл., Пологівський р-н, с. Бурлацьке, вул. Пушкіна, 
буд. 16) справа № 324/144/17, суддя Каретник Ю. М.

05.05.2017 о 08:30 до Мащенко Іван Павлович 
(останнє відоме місце реєстрації: 70602, Запорізь-
ка обл., м. Пологи, вул. Пушкіна, буд. 101) справа  
№ 324/2089/16-ц, суддя Іванченко М. 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 опублікуван-
ням цього оголошення відповідач по справі вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день 
та місце проведення судового засідання.

Офіційне повідомлення ПАТ «Укртелеком»
ПАТ «Укртелеком» змінює тарифи на користуван-

ня основною радіоточкою та радіоточкою відомчого 
радіотрансляційного вузла.

З 01.05.2017 року абонентна плата за користу-
вання основною радіоточкою для фізичних осіб та 
абонентна плата за користування радіоточкою відо-
мчого радіотрансляційного вузла для всіх спожива-
чів (крім бюджетних установ) складатиме 20,00 грн. 
з ПДВ.

З 01.09.2017 року абонентна плата за користуван-
ня основною радіоточкою та абонентна плата за ко-
ристування радіоточкою відомчого радіотрансляцій-
ного вузла для бюджетних установ складатиме 20,00 
грн. з ПДВ.

Детальніше на сайті www.ukrtelecom.ua або за 
телефоном 0-800-506-800 (для фізичних осіб) та 
0-800-506-801 (для юридичних осіб).

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваному Терехову Валерію Володимиро-

вичу, 24.06.1963 р.н., який зареєстрований за адре-
сою: Донецька область, м. Маріуполь, пров. Банний, 
буд. 5,  на підставі ст.ст. 133, 135, 136 КПК України, 
Вам необхідно з’явитися  27 квітня 2017 року в пе-
ріод часу з 09 год. 00 хв. по 15 год. 00 хв. до каб. 
№ 309 слідчого відділу Управління СБ України в До-
нецькій області, до слідчого в ОВС Фесенка Станіс-
лава Сергійовича, за адресою: Донецька область,  
м. Маріуполь,  вул. Архітектора Нільсена, буд. 33, 
для ознайомлення з матеріалами кримінального 
провадження, а також вручення обвинувального ак-
ту та реєстру матеріалів досудового розслідування у 
кримінальному провадженні, внесеному до Єдино-
го реєстру досудових розслідувань 21.02.2015, за  
№ 22015050000000116, за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 
КК України як підозрюваного.

У провадженні Бердянського міськрайонного су-
ду Запорізької області знаходиться цивільна спра-
ва № 310/8917/16-ц за позовом Бердянської місце-
вої прокуратури Запорізької області в інтересах дер-
жави до Бердянської міської ради Запорізької облас-
ті, Мягченка Андрія Олеговича, Мягченко Наталі Єв-
генівни про визнання незаконним та скасування рі-
шення, визнання права власності, витребування зе-
мельної ділянки.

Розгляд справи призначено на 27.04.2017 року о 
14.00 годин в приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду за адресою: Запорізька область, м. Бер-
дянськ, вул. Консульська, 64, зала судового засідан-
ня 411.

Суд викликає Мягченко Андрія Олеговича, Мяг-
ченко Наталю Євгенівну як відповідачів.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відпо-
відачів у судове засідання справа буде розглянута за 
наявними матеріалами.

Суддя Полянчук Б.І.
Лисичанський міський суд Луганської області по-

відомляє, що 11 квітня 2017 року ухвалою відкрите 
наказне провадження № 2-н/415/28/17 за заявою Пу-
блічного акціонерного товариства «Луганськгаз» в 
особі філії Лисичанського міжрайонного управління 
з експлуатації газового господарства про видачу су-
дового наказу про стягнення з Пятушко Анастасії Ва-
силівни, яка зареєстрована за адресою: вул. Дружби, 
49, м. Лисичанськ, Луганської області, заборгова-
ності за послуги з газопостачання у сумі 11806 гри-
вень 17 копійок. Відповідно до ст. 102 ЦПК України 
у разі прийняття судом ухвали про відкриття наказ-
ного провадження, суд у триденний строк з момен-
ту її постановлення видає судовий наказ по суті заяв-
лених вимог, яке відбудеться в приміщенні суду за 
адресою: м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38, каб. 
17. Видача судового наказу проводиться без судово-
го засідання і виклику стягувача та боржника для за 
слухання їх пояснень на підставі ст. 102 ЦПК України.

Суддя Ю.О. Калмикова

Лисичанський міський суд Луганської області пові-
домляє, що 11 квітня 2017 року ухвалою відкрите на-
казне провадження № 2-н/415/26/17 за заявою Пу-
блічного акціонерного товариства «Луганськгаз» в 
особі філії Лисичанського міжрайонного управління з 
експлуатації газового господарства про видачу судо-
вого наказу про стягнення з Ковальова Миколи Мака-
ровича, який зареєстрований за адресою: вул. В. Іва-
сюка, 13, кв. 10, м. Лисичанськ, Луганської області, за-
боргованості за послуги з газопостачання у сумі 6024 
гривні 77 копійок. Відповідно до ст. 102 ЦПК України 
у разі прийняття судом ухвали про відкриття наказно-
го провадження, суд у триденний строк з моменту її 
постановлення видає судовий наказ по суті заявлених 
вимог, яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: 
м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38, каб. 17. Видача 
судового наказу проводиться без судового засідання 
і виклику стягувача та боржника для заслухання їх по-
яснень на підставі ст. 102 ЦПК України.

Суддя Ю.О. Калмикова

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
для проведення слідчих дій у кримінальному  

провадженні
Підозрюваний Неєр Віктор Іонатанович 14.04.1955 

року народження, зареєстрований за адресою: Доне-
цька область, м. Новогродівка, вул. Мічуріна, буд. № 
6, кв. № 47, на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК 
України, вам необхідно з’явитися 25 квітня 2017 року, 
26 квітня 2017 року, 27 квітня 2017 року та 28 квітня 
2017 року, до каб. 306 слідчого відділу УСБУ в Доне-
цькій області, до слідчого Дейнеги Дениса Ігоровича, 
за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Ге-
оргіївська, буд. № 77, для проведення слідчих та про-
цесуальних дій за вашою участю як підозрюваного у 
кримінальному провадженні № 22017050000000108 
від 09.03.2017, за фактом вчинення злочину, перед-
баченого ч. 2 ст. 110 КК України.

В провадженні Комінтернівського районного суду 
м. Харкова знаходиться спеціальне кримінальне про-
вадження № 641/10420/16-к стосовно Донця Івана 
Івановича, 05.05.1963 року народження, обвинуваче-
ного у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 368 КК України. Обвинувачений 
Донець І.І., зареєстрований та мешкаючий за адре-
сою: Луганська область, м. Луганськ, кв. Степовий, 
18/92. На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, 
Комінтернівський районний суд м. Харкова викликає 
обвинуваченого Донця Івана Івановича у підготовче 
судове засідання, яке відбудеться 27 квітня 2017 ро-
ку oб 11 годині 30 хвилин в залі № 2 Комінтернів-
ського районного суду м. Харкова, розташованого за 
адресою: м. Харків, пров. Брянський, 5. Справа роз-
глядатиметься суддею Ариничевою С.А.

ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів  

ПАТ «БАНК КАМБІО» ТБ «ЕЛЕКТРОННІ ТОРГОВІ СИСТЕМИ»
Номер лота: Q80749b4483
Короткий опис активів  
(майна) в лоті

Права вимоги за кредитними договорами

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

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих  
торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону

12.05.2017 р.

Час проведення відкритих  
торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
22-kambio/11675-12052017-404321

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва 
перебуває кримінальне провадження № 1-кп/761/399/2017 
за обвинуваченням Колесніченка Вадима Васильовича у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 
ст. 110, ч. 3 ст. 161 КК України, згідно Єдиного державно-
го реєстру досудових розслідувань за №22014000000000510 
від 14.11.2014.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що 
судове засідання по вищевказаному кримінальному прова-
дженню відбудеться 28.04.2017 року о 09 год. 00 хв. у примі-
щенні Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: 
03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, 602 каб.

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

Суддя А.В. Трубніков

Оголошення
щодо продажу активів (майна)   

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

Q82542b4795

Земельна ділянка для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських  
будівель та споруд, площею 3,8621 га за адресою: Київська область, Макарівський р-н,  
Гружчанська сільська рада кадастровий номер 3222782100:06:002:0018 та основні засоби  
у кількості 7 одиниць

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

www.prozorro.sale 

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону

13.05.2017

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону

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

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

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» 
до Кравченко Юлії Семенівни про стягнення заборгованості.

Відповідачка по справі Кравченко Юлія Семенівна, 
11.11.1987 року народження, яка проживає за адресою: До-
нецька область, Бахмутський район, с. Міньківка, вул. Ра-
дянська, 15, викликається на 27.04.2017 року на 09 годину 
00 хвилин до суду, кабінет № 312, для участі у розгляд спра-
ви по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачки, вона 
повинна повідомити суд про причину неявки, інакше справа 
буде розглянута у її відсутність.

Суддя Погрібна Н.М.

Вінницький міський суд Вінницької області викли-
кає Ноябродського Олександра Вікторовича, остання 
відома адреса: Вінницька область, Тиврівський ра-
йон, с. Гриженці, вул. Леніна, буд. 41, в судове за-
сідання, яке відбудеться 26 квітня 2017 року о 10 
год. 00 хв. за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевсько-
го, 17, зал судових засідань № 37, суддя Сичук М.М., 
в цивільній справі № 127/137/17-ц за позовом Това-
риства з обмеженою відповідальністю «Українська 
факторингова компанія» до Ноябродського Олек-
сандра Вікторовича про визнання права власності.

В разі неявки судове засідання відбудеться без ва-
шої присутності.

Суддя Сичук М.М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» 
до Лисенко Ганни Геннадіївни про стягнення заборгованості.

Відповідачка по справі Лисенко Ганна Геннадіївна, 
25.02.1993 року народження, яка проживає за адресою: До-
ненька область, м. Бахмут, вул. Червона, буд. 51г, виклика-
ється на 27.04.2017 року на 09 годину 00 хвилин до суду, ка-
бінет № 312, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачки, вона 
повинна повідомити суд про причину неявки, інакше справа 
буде розглянута у її відсутність.

Суддя Погрібна Н.М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом Левченко Оксани Василівни 
до Бикова Павла Борисовича про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі: Биков Павло Борисович, 11.05.1983 
р.н., який зареєстрований: АР Крим, м. Алушта, вул. Турис-
тів, 36-42, викликається в судове засідання на 26 квітня 2017 
року о 12.50 год. до каб. 212, вул. Миру, 5, м. Бахмут.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він по-
винен повідомити суд про причину неявки, інакше справа бу-
де розглянута у його відсутність.

Суддя О.П. Харченко
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас-

ті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає кримінальне провадження №233/1930/17 за об-
винуваченням Новікова M.В. за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст.191 
КК України, Морозова В.В. за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст.191 КК 
України. Обвинувачені: Новіков Максим Вікторович, 07.05.1984 
р.н., останнє відоме місце проживання: м. Донецьк, вул. Чайкіної, 
12/52; Морозов Василь Володимирович, 07.10.1966 р.н., остан-
нє відоме місце проживання: м. Донецьк, вул. Краснофлотська, 
88а/10, викликаються до суду на 13.00 год. 28 квітня 2017 року 
(корп.. № 2, каб. №18), для участі в судовому засіданні. Ухилен-
ня від явки на виклик суду обвинуваченими та оголошення їх у 
міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здій-
снення спеціального досудового розслідування чи спеціального 
судового провадження.

Суддя А.І. Міросєді

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає у судове засідання як відповідача по справі за 
позовом ПАТ «Українська факторингова компанія» 
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром, яке відбудеться 27.04.2017 року о 09.30:

Тімаков Валерій Володимирович, останнє відо-
ме зареєстроване місце проживання (перебування) - 
Луганська обл., м. Ровеньки, пров. Шелуденко, бу-
динок, 11-А.

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

Маньківський районний суд Черкаської облас-
ті викликає в судове засідання по цивільній справі 
№701/252/17-ц за позовом Білан Дмитра Івановича 
до Білан Тамари Іванівни про розірвання шлюбу як 
відповідачку Білан Тамару Іванівну. Судове засідан-
ня відбудеться о 10 год. 10 хв. 28 квітня 2017 року 
в приміщенні суду за адресою: вул. Соборна, 8, смт 
Маньківка Маньківського району Черкаської облас-
ті. У разі неявки відповідачки справа буде розгляну-
та без її участі.

Суддя І.Д. Калієвський

Рассоха Лідію Вікторівну, яка мешкає за адресою: 
вул. Карбишева, буд. 29, м. Антрацит, Луганська об-
ласть, викликають як заявника у судове засідання 
для вручення рішення 43-го основного криміналь-
ного суду Турецької республіки по справі стосовно 
обвинуваченого Танера Дінчера, яке відбудеться 27 
квітня 2017 року об 11 годині 00 хв., в приміщенні су-
ду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, 
вул. Миру, 38а.

Суддя О.М. Березка
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 

(85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ломоносо-
ва, № 157) розглядає цивільну справу за позовом Цика Р.І. 
до Цика С.В. про стягнення аліментів. Відповідач у цивіль-
ній справі № 233/711/17 Цика Сергій Вікторович, 02.02.1977 
р.н., зареєстрований: Донецька область, м. Докучаєвськ, 
вул. Центральна, 97/41, викликається у судове засідання на 
08.30 год. 28 квітня 2017 р. Розгляд відбудеться в приміщен-
ні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької облас-
ті (корп. № 2, каб. № 16).

У випадку неприбуття в судове засідання відповідач пови-
нний повідомити суд про причини неявки, інакше справа бу-
де розглянута за його відсутності. 

Суддя Т.О. Мартишева

Повістка про виклик підозрюваного
Матюшенко Юрій Миколайович, 21.10.1977 року 

народження, проживаючий за адресою: м. Львів, вул. 
Грінченка, 16-а, на підставі статті 297-5 КПК Украї-
ни, відповідно до вимог статей 133, 135 КПК України, 
вам необхідно з’явитися 28.04.2017 р. о 10.00 годи-
ні до прокурора Львівської місцевої прокуратури № 2 
Ліховина І.С. за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 
11, каб. № 14 для проведення процесуальних дій у 
кримінальному провадженні № 12012150010000084, 
розпочатому за ознаками кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Біловодський районний суд Луганської облас-
ті викликає як відповідача по справі № 408/5790/16-
ц (2/408/1190/16) за позовом Харченко Олесі Іванів-
ни до Леонова Євгенія Валерійовича (25.01.1982 р.н., 
м. Ровеньки Луганської області), третя особа: Служ-
ба у справах дітей Біловодської РДА Луганської об-
ласті про надання дозволу на виїзд за межі України.

Судове засідання відбудеться 27.04.2017 року о 16 
годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська 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

Крюківський районний суд м. Кременчука (адреса су-
ду: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Красіна, буд. 
37/49) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться 27.04.2017 о 08:45 до Вушак Олександра Васильови-
ча (останнє відоме місце реєстрації: 39600, Полтавська обл., 
м. Кременчук, вул.Ростовська, буд. 1) справа № 537/1002/17, 
суддя Степура А. А.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення 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 повідомленим 
про час, день та місце проведення судового засідання.
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ОГОЛОШЕННЯ
Суддя Херсонського міського суду Херсонської облас-

ті Хайдарова І.О. повідомляє про слухання цивільної справи 
за позовною заявою Павлусь Вікторії Анатоліївни до Аліфа-
нової Світлани Єгорівни, Аліфанова Олександра Сергійови-
ча, треті особи: Павлусь Микола Миколайович, Павлусь Юлія 
Миколаївна, Павлусь Роман Миколайович про визнання осіб 
такими, що втратили право користування житловим примі-
щенням, яке відбудеться 24.05.2017 року об 11.30 годині за 
адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, каб. 807, та ви-
кликає до суду відповідачів Аліфанову Світлану Єгорівну, 
Аліфанова Олександра Сергійовича.

У разі неявки у судове засідання відповідачів справа роз-
глядатиметься у вашу відсутність.

Суддя Хайдарова І. О.

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області 
викликає Савчука Сергія Олексійовича, 07.06.1972 р.н., 
останнє відоме місце проживання: 23100, м. Жмерин-
ка, вул. Транспортна, 23, Вінницької області, в судове за-
сідання як відповідача у цивільній справі № 130/320/17 
за позовом Столяра В. В. до Савчука С. О. про звернен-
ня стягнення на предмет іпотеки, яке відбудеться о 15.30 
год. 27.04.2017 року за адресою: Вінницька область,  
м. Жмеринка, вул. Образцова, 6.

У разі неявки відповідача Савчука С. О. у судове засі-
дання, справу буде розглянуто за його відсутності за на-
явними у справі доказами. Про причини неявки необхід-
но повідомити суд.

Суддя К. А. Шепель

Новопсковський районний суд Луганської області 
викликає Зубенка Сергія Сергійовича як відповідача 
у судове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ 
№ 420/345/17 (провадження № 2/420/222/17) за по-
зовом ПАТ «Альфа-Банк» до Зубенка С. С. про стяг-
нення заборгованості, яке відбудеться 26 квітня 2017 
року о 09 год. 00 хв. (резервна дата судового засідан-
ня 28 квітня 2017 року о 09 год. 00 хв.) в приміщен-
ні Новопсковського районного суду за адресою: вул. 
Українська, 28, смт Новопсков, Луганської області.

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

Суддя Р. Р. Потапенко

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє, 
Чорноівана Олександра Володимировича, про те, що 
04 липня 2017 року об 11 год. 30 хв. за адресою: 04053,  
м. Київ, Вознесенський узвіз, 10-Б, каб. 57, відбудеться 
судове засідання в цивільній справі за позовом Данилюка 
Олега Ігоровича до Чорноівана Олександра Володимиро-
вича, як відповідача, про повернення об’єкта оренди, стяг-
нення орендної плати та штрафних санкцій, стягнення не-
устойки за прострочення виконання зобов’язань.

При цьому повідомляємо, що у разі вашої неявки в су-
дове засідання без поважних причин або неповідомлен-
ня про причини своєї неявки, суд вирішує справу на під-
ставі наявних у ній доказів.

Суддя Усатова І. А.

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

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає Пацюка Андрія 
Анатолійовича в судове засідання як відповідача у справі № 319/255/17 за по-
зовом ПАТ «Державний Ощадний банк України» в особі філії Донецьке обласне 
управління АТ «Ощадбанк» про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром, яке відбудеться о 12 год. 00 хв. 03.05.2017 року в приміщенні суду за адре-
сою: вул. Центральна, 26а, смт Більмак, Більмацький район, Запорізька область, 
71001. Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. 
У разі неявки відповідача у судове засідання, справа згідно з вимогами ЦПК Укра-
їни може бути розглянута за його відсутності. Відповідач у випадку неявки в судо-
ве засідання зобов’язаний повідомити суд про причини неявки.

Суддя В. М. Ходько

Києво-Святошинський районний суд Київської області повідомляє, що 
розгляд цивільній справи за № 369/12170/16-ц за позовом Пасічника Ігоря 
Андрійовича до Шевченка Артема Олеговича, Сусляка Юрія Володимирови-
ча про стягнення грошових коштів, відбудеться 04 липня 2017 року о 12 год. 
00 хв.

Судове засідання відбудеться під головуванням судді Усатова Д. Д. в при-
міщенні Києво-Святошинського районного суду Київської області, що розта-
шований за адресою: м. Київ, вул. Мельниченка, 1.

В разі неявки сторін на судове засідання справа буде розглядатись за їх 
відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Новопсковський районний суд Луганської області 14.12.2016 року 
ухвалив заочне рішення по цивільній справі ЄУ № 420/1499/16-ц за по-
зовом Батманової Олени Олександрівни до Батманова Олександра Ми-
хайловича про розірвання шлюбу.

Відповідачу роз’яснюються вимоги ст. 228 ЦПК України: заочне рі-
шення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою 
заявою відповідача. Заява про перегляд заочного рішення може бути 
подана протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Суддя О. С. Стеценко

Козелецький районний суд Чернігівської області 
повідомляє, що судове засідання у цивільній спра-
ві № 734/3935/16-ц за позовною заявою ПАТ «Аль-
фа Банк» до Сєркова Вадима Олександровича про 
стягнення заборгованості призначене до розгляду у 
судовому засіданні на 16 годину 00 хвилин 28 квіт-
ня 2017 року, під головуванням судді С. М. Баранен-
ка, в приміщенні суду за адресою: смт Козелець, вул. 
Свято-Преображенська, 7 Чернігівської області. Для 
участі у справі, як відповідач, викликається Сєрков Ва-
дим Олександрович, 03 квітня 1980 року народжен-
ня, останнє відоме місце реєстрації: Козелецький ра-
йон, Чернігівська область, с. Опеньки, вул. Довженка,  
п/б 15, 17013.

Куйбишевський районний суд Запорізької області 
викликає Гуц Тетяну Валеріївну, 02.09.1987р.н., Бо-
чарова Сергія Миколайовича, 01.01.1958 р.н., Гуц 
Георгія Геннадійовича, 14.05.1990 р.н. та Супруно-
ву Наталю Олександрівну, 18.09.1972 р.н., в судо-
ве засідання, яке призначене на 10 годин 00 хвилин 
10 травня 2017 року, для розгляду цивільної спра-
ви № 319/328/17 за позовом ПАТ «Державний Ощад-
ний банк України» в особі філії - Донецьке обласне 
управління AT «Ощадбанк» до Гуц Тетяни Валеріївни, 
Гуц Георгія Геннадійовича, Бочарова Сергія Микола-
йовича та Супрунової Наталі Олександрівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, яке 
відбудеться за адресою: вул. Центральна, 26-а, смт 
Більмак Більмацького району Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю. М.

Автозаводський районний суд м. Кременчука Пол-
тавської області викликає: Скрильник Ганну Іванівну 
(останнє відоме місце її проживання: 986000, м. Ял-
та, АР Крим, вул. Руданського, 24, кв. 50), як відпо-
відача у судове засідання по цивільній справі за по-
зовом Скрильника Сергія Вікторовича до Скрильник 
Ганни Іванівни про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 24 травня 2017 ро-
ку о 16 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, 29/5, кабі-
нет № 18.

Явка до суду відповідача є обов’язковою. В разі 
неявки справу буде розглянуто за Вашої відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про при-
чини неявки в судове засідання.

Суддя Ж. О. Кривич

Тернівський міський суд Дніпропетровської області ви-
кликає відповідачів Вертелецьку Людмилу Миколаївну, 
08.11.1981 року народження, Вертелецьку Юлію Дмитрівну, 
26.12.2000 року народження, остання адреса реєстрації: Дні-
пропетровська область, м. Тернівка, вул. С. Маркова, буд. 12, 
кв. 26, на розгляд цивільної справи № 194/165/17 за уточне-
ним позовом Гладкої Валентини Миколаївни, Горьової Ма-
рії Іванівни до Вертелецької Людмили Миколаївни, Верте-
лецької Юлії Дмитрівни про позбавлення права користуван-
ня житловим приміщенням, який відбудеться 11 травня 2017 
року об 09-00 годині у приміщенні Тернівського міського су-
ду Дніпропетровської області за адресою: Дніпропетровська 
область, м. Тернівка, вул. Лермонтова, 15-а.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачі 
вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи 
і у випадку неявки, розгляд справи може бути проведений за 
їх відсутністю за наявними у справі доказами з постановлен-
ням заочного рішення.

Суддя І. С. Солодовник

Чернігівський районний суд Запорізької області викликає в судове 
засідання, яке відбудеться 27 квітня 2017 року о 13.00 годині в примі-
щенні Чернігівського районного суду Запорізької області за адресою: 
Запорізька область, смт Чернігівка, вул. Соборна, буд. 391, Курбано-
ву Лалозар Раміс кизи, зареєстровану за адресою: Донецька область,  
м. Єнакієве, пр-т. Металургів, 29/2, тимчасове місце реєстрації: Доне-
цька область, м. Торецьке, вул. Терешкової, 1 як відповідачку по цивіль-
ній справі № 329/198/17 за позовом Лебідь Оксани Борисівни до Курба-
нової Лалозар Раміс кизи про визнання права власності.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме спра-
ву без вашої участі на підставі ст.169 ЦПК України за наявними у спра-
ві доказами.

Суддя Н. М. Пода

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кримі-
нальне провадження № 1-кп/761/512/2017 за обвинуваченням Царьова О. А. за 
ч. 3 ст. 103, ч. 2 ст. 110 КК України, згідно Єдиного державного реєстру досудо-
вих розслідувань за № 2201600000000047 від 02.03.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий розгляд 
по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться: 10.05.2017 ро-
ку о 09 год. 00 хв. в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за 
адресою: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська 31А, 513 каб.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя П. Л. Слободянюк

Олевський районний суд Житомирської області викликає Боятюка Івана 
Івановича, проживаючого в смт Чабель, вул. Молодіжна, 14, Рівненської об-
ласті, як відповідача по справі за позовом заступника прокурора Житомир-
ської області в інтересах держави в особі Тепеницької сільської ради Олев-
ського району Житомирської області про визнання недійсним наказу, скасу-
вання рішення про державну реєстрацію права власності на земельну ділян-
ку та зобов’язати її повернути, у судове засідання на 10 год. 00 хв. 27 квіт-
ня 2017 року.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні Олевського районного суду Жи-
томирської області за адресою: м. Олевськ, вул. Володимирська, 7, Жито-
мирська область.

У разі неявки без поважних причин у судове засідання, або неповідомлен-
ня про причини неявки, справу буде розглянуто за відсутністю відповідачів.

Голова суду М. В. Ковальчук

Сватівський районний суд Луганської області викликає Скрипник 
Олену Олександрівну, як відповідачку у цивільній справі № 426/4599/17 
за позовом Скрипник Сергія Вікторовича до Скрипник Олени Олексан-
дрівни, третя особа: Орган опіки та піклування Мілуватської сільської 
ради Сватівського району Луганської області про позбавлення батьків-
ських прав в судове засідання, яке відбудеться 12 травня 2017 року о 
09.00 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 спра-
ви без участі відповідача.

Суддя С. М. Скрипник

Голосіївський районний суд м. Києва викликає як відповідача Расса-
діна Ігоря Миколайовича по цивільній справі № 752/16073/16-ц за позо-
вом Міхновської Анни Олександрівни до Рассадіна Ігоря Миколайови-
ча, третя особа: Служба у справах дітей Печерської районної в місті Ки-
єві державної адміністрації про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 08 травня 2017 року о 10 год. 00 хв. 
в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 14А, каб. 35.

Ви маєте право подати до суду письмові заперечення проти позову 
з посиланням на докази чи повідомити про поважність причин неявки.

В разі неявки справу буде розглянуто за наявних доказів. Наслідки 
неявки в судове засідання особи, яка бере участь у справі, передбачені 
ст. ст. 169, 170 ЦПК України та ст. 185-3 КУпАП.

Суддя Плахотнюк К. Г.

Компанія «ФАРМ РІСЕРЧ АССОУШИЕЙТС РОСІЯ ЛІМІТЕД» (Сполуче-
не Королівство Великої Британії та Північної Ірландії), в особі Представни-
цтва «ФАРМ РІСЕРЧ АССОУШИЕЙТС РОСІЯ ЛІМІТЕД» в Україні, повідомляє 
про прийняття Компанією «ФАРМ РІСЕРЧ АССОУШИЕЙТС РОСІЯ ЛІМІТЕД» 
(Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) корпоратив-
ного рішення від 31 жовтня 2016 року щодо ліквідації свого Представни-
цтва «ФАРМ РІСЕРЧ АССОУШИЕЙТС РОСІЯ ЛІМІТЕД» (надалі - «Представ-
ництво») в Україні (код ЄДРПОУ 26559472, розташоване за адресою: Украї-
на, 02098, м. Київ, вул. Мельникова, 12). Ліквідатором Представництва при-
значено Міщенка Артема Олександровича. Адреса місцезнаходження лікві-
датора: Україна, 03110, м. Київ, вул. Університетська, 13-А, контактний теле-
фон (044) 249-79-05. Вимоги кредиторів приймаються ліквідатором протя-
гом двох календарних місяців з дня публікації цього оголошення, в порядку 
встановленому законодавством України.

Бучацький районний суд Тернопільської області викликає в судове засідання 
як відповідача Качуровського Василя Максимовича, місце знаходження якого не-
відоме, останнє місце проживання: м. Бучач, вул. Квітнева, 15б, Тернопільської 
області, по справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний 
банк «Альфа-Банк» до Михайлюк Надії Іванівни, Михайлюка Ігоря Івановича, Ка-
чуровського Василя Максимовича, Качуровської Ганни Павлівни про стягнення за-
боргованості.

Розгляд справи призначено на 12 год. 00 хв. 11 травня 2017 року в приміщенні 
Бучацького районного суду Тернопільської області за адресою: м. Бучач, вул. Міц-
кевича, 11. Явка до суду є обов’язковою. Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У разі неявки, відповідач повинен повідоми-
ти суд про причини.

В разі неявки без поважної причини справу буде розглянуто у відсутності відпо-
відача згідно із ч. 4 ст.169 ЦПК України за наявними в ній доказами.

Суддя В. Б. Федорончук

Маневицький районний суд Волинської області викликає в судове засі-
дання як відповідача Никоненко Олега Олександровича по цивільній спра-
ві № 333/4234/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Альфа-
Банк» до Никоненко Олега Олександровича про стягнення заборгованості.

Судове засідання по справі відбудеться о 10 годині 00 хвилин 05 травня 
2017 року в приміщенні Маневицького районного суду за адресою: вул. Не-
залежності, 13, смт Маневичі, Волинської області.

Відповідач має право подати свої докази чи заперечення з приводу позо-
вних вимог, чи повідомити про них суд.

У разі неявки в судове засідання відповідача справа буде розглянута у йо-
го відсутності за наявними у справі доказами. Крім того, суд роз’яснює від-
повідачу його обов’язок повідомити суд про причини неявки в судове засі-
дання.

Суддя І. С. Токарська

Старобільський районний суд Луганської області викликає Панькину Ірину Олек-
сандрівну, яка зареєстрована за адресою: Луганська область, м. Антрацит, вул. Пе-
траковського, 15/56, Сошину Яну Олександрівну, яка зареєстрована за адресою: Лу-
ганська область, м. Антрацит, вул. Петраковського, 13/54, як відповідачів у судове 
засідання по цивільній справі № 2/431/508/17 за позовом Публічного акціонерного 
товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії Луганського обласно-
го управління АТ «Ощадбанк» до Панькиної І. О., Сошиної Я. О. про стягнення забор-
гованості за кредитним договором № 76_150 від 21.11.2012 р., яке відбудеться 03 
травня 2017 року о 08 годині 30 хвилин в приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Старобільськ, вул. Миру, 38а.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без вашої 
участі на підставі ст. 169 ЦПК України, при цьому за результатами розгляду спра-
ви по суті буде винесено заочне рішення.

Суддя О. О. Пелих

Богуславський районний суд Київської обл (адре-
са суду: 09700, Київська обл., м. Богуслав, вул. Фран-
ка, 29-а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
Приватбанк про стягнення заборгованості, у судове 
засідання, яке відбудеться:

26.04.2017 о 10:30 до Мамонтова Тетяна Сергіїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 09713, Київська 
обл., Богуславський р-н, с.Чайки, вул.Центральна, 
буд. 1) справа № 358/290/17, суддя Корбут В. М.

26.04.2017 о 10:00 до Іщенко Інна Іванівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 09741, Київська обл., Бо-
гуславський р-н, с. Біївці, вул. Загребельна,  буд. 17) 
справа № 358/291/17, суддя Корбут В. М.

03.05.2017 о 10:30 до Скляр Олександр Олексійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 08505, Київська 
обл., м. Фастів, вул. Л. Толстого, буд. 8, кв. 75) спра-
ва № 381/4517/16-ц, суддя Корбут В. 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 повідомленим про час, день та міс-
це проведення судового засідання.

Олександрівський районний суд Донецької обл. (адреса 
суду: 84000, Донецька обл., смт Олександрівка, вул. Шкіль-
на, 1) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

 26.04.2017 о 10:30 до Гордієнко Сергій Вікторович 
(останнє відоме місце реєстрації: 84000, Донецька обл., смт 
Олександрівка, вул. І. Франка, буд. 3) справа № 240/165/17, 
суддя Шинкаренко А. І.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Товариство з обмеженою  
відповідальністю «Аеросталь» 

(ЄДРПОУ 34187353, місце знаходження – м. Ки-
їв, вул. М.Грушевського, будинок 28/2, нежиле при-
міщення 43) в особі директора Лахтар Є.В., що діє 
на підставі Статуту товариства, повідомляє про при-
пинення усіх довіреностей, виданих від імені ТОВ 
«Аеро сталь» у строк до 16 вересня 2016 р. Скасуван-
ня довіреностей відбулося «17» вересня 2016 р., з 
моменту прийняття рішення єдиного власника това-
риства про скасування вказаних довіреностей. 

Згідно статті 249 Цивільного кодексу України, на 
виконання зобов’язання щодо сповіщення про ска-
сування довіреностей, виданих від імені юридичної 
особи, та у зв’язку з тим, що ТОВ «Аеросталь» до-
стеменно невідомі усі треті особи, для представни-
цтва перед якими були видані довіреності, вважає-
мо за необхідне сповістити усіх осіб, які були впо-
вноважені представляти інтереси ТОВ «Аеросталь» 
довіреностями, виданими до 16.09.2016 р., зокрема 
Беляєву Наталію Петрівну, що дії від імені ТОВ «Ае-
росталь» на підставі довіреності від 09.09.2016 р., а 
також третіх осіб, для представництва перед якими 
були видані довіреності, шляхом здійснення цього 
публічного оголошення.

Офіційне повідомлення ПАТ «Укртелеком»
На період проведення Пісенного конкурсу «Єв-

робачення-2017» з 9 травня до 14 травня 2017 ро-
ку (включно) ПАТ «Укртелеком» відкриває лінії для 
прийому голосів за номерами глобальної телекому-
нікації послуги 0 900 300 ХХХ (діапазон 0 900 300 701 
– 0 900 300 726).

Вартість дзвінка на вказані номери становитиме 
4,80 грн з ПДВ за одне з’єднання (дзвінок на номер), 
тривалість якого перевищує 13 секунд. 

Отримати додаткову інформацію можна також і за 
телефонами Контакт-центру 0-800-506-800 (для фі-
зичних осіб), 0 800 506 801 (для юридичних осіб).

Інформація для абонентів 
ПрАТ «Фарлеп-Інвест» 

(код ЄДРПОУ - 19199961)!
Повідомляємо, що з 1 травня 2017 року змінюєть-

ся вартість оренди обладнання для існуючих або-
нентів - фізичних та юридичних осіб у деяких тариф-
них планах послуги Інтернет 

Детальна інформація - за телефоном (044) 507 
00 00 або 177 (з телефонних ліній Vega) та на сайті 

www.vegatele.com.

Повістка про судовий виклик обвинуваченого при 
здійсненні спеціального судового провадження.
 Коваленко Андрій Анатолійович, 22.09.1962 р.н., 

зареєстрований: РФ, Ханти-Мансійський автоном-
ний округ - Югра, м. Нижнєвартовськ, вул. Леніна, 
буд. 19, кв. 36, фактично проживаючий:  АР Крим,  
м. Сімферополь, вул. Беспалова, 39, кв. 40, відповід-
но до вимог ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України, 
вам необхідно з’явитися 27.04.2017 об 11 год. 00 хв. 
до судді Приморського районного суду м. Одеси Осіі-
ка Д.В., за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, р.т. 
(048)7847117, для участі у судовому розгляді кримі-
нального провадження№22016160000000036».
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Селидівський міський суд Донецької області повідомляє, що кримінальне провадження 
№42015050000000358 відносно Цимбалюка Максима Володимировича, який обвинувачується у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, призначено до судового розгляду на 28.04.2017 о 10 
годині 30 хвилин.

Селидівський міський суд Донецької області здійснює виклик до суду, який розташований за адресою: 
м. Селидове, вул. Пушкіна, 4 (тел.06237-7-22-24) Цимбалюка Максима Володимировича, останнє відоме 
місце проживання якого: м. Донецьк, Донецька область, пр. Миру, 5а/83, який обвинувачується у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, для участі у судовому засіданні по кримінальному прова-
дженню № 42015050000000358, яке відбудеться 28.04.2017 о 10 годині 30 хвилин.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації обвинувачений вважається 
належним чином ознайомлений з її змістом.

У разі неприбуття Цимбалюка М.В. до суду за викликом без поважних причин, на нього може бути на-
кладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімаль-
ної заробітної плати, або застосовано привід, або здійснено спеціальне судове провадження.

Суд роз’яснює, що поважними причинами, через які особа може не з’явитися на виклик згідно ст. 138 
КПК України є: 1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання; 2) обмеження свободи пе-
ресування внаслідок дії закону або судового рішення; 3) обставини непереборної сили (епідемії, військо-
ві події, стихійні лиха або інші подібні обставини); 4) відсутність особи у місці проживання протягом три-
валого часу внаслідок відрядження, подорожі 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 загроза їхньому життю; 7) не-
своєчасне одержання повістки про виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення 
особи на виклик.

Цимбалюку М. В. обов’язково необхідно заздалегідь повідомити про неможливість з’явитись до суду.
Суддя Л. В. Пирогова

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ломоносова,  
№ 157) розглядає кримінальне провадження № 233/3432/16-к 
за обвинуваченням Веселко О. М. за ч. 1 ст. 258-3 КК України за 
відсутності обвинуваченого (in absentia) в порядку спеціально-
го судового провадження. Обвинувачений Веселко Олександр 
Михайлович, 22.08.1967 р.н., останнє відоме місце проживання: 
Донецька область, Бахмутський район, смт Миронівський, вул. 
Леніна 28/4, викликається до суду на 09.30 год. 28 квітня 2017 
року (корп. № 2. каб. № 18), для участі у судовому засіданні.

Суддя А. І. Міросєді

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,  
м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає 
цивільну справу № 233/664/17 за позовною заявою Хорольської Надії Ві-
кторівни до Хорольського Олександра Григоровича про розірвання шлюбу.

Відповідач у справі: Хорольський Олександр Григорович, 12.08.1977 
р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Дебальце-
ве, вул. Залізнична, буд. 64; викликається до суду на 08 год. 00 хв. 27 квіт-
ня 2017 року (корп. № 2, каб. № 21), для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У разі неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О. В. Каліуш

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинів-
ка, Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу за клопо-
танням Департаменту майнових та земельних відносин Орловської області про на-
дання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду, відповідно до яко-
го Агарков Микола Єгорович, зобов’язаний призвести продаж земельної ділянки із 
земель сільськогосподарського призначення з торгів (конкурсах, аукціонах). Борж-
ник Агарков Микола Єгорович, адреса боржника: Україна, Донецька область, м. Ма-
кіївка, Центрально-Міський район, вул. Горького, буд. 59, кв. 104, викликається у 
судове засідання на 08.45 год. 04 травня 2017 р. Розгляд відбудеться в приміщен-
ні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області (корп. № 2, каб. № 16).

У випадку неприбуття в судове засідання боржник повинний повідомити суд про 
причини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Т. О. Мартишева

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя (місто 
Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає справу за кримі-
нальним провадженням відносно Біктагірова Рената Ісламови-
ча, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 
ст. 114, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 437 КК України.

Обвинувачений Біктагіров Ренат Ісламович викликається на 
27 квітня 2017 року на 12.45 годину до Орджонікідзевського ра-
йонного суду міста Маріуполя Донецької області для участі в 
розгляді справи по суті.

Суддя Щербіна А. В.

В провадженні судді Слов’янського міськрайон-
ного суду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, 2) Мірошниченко Л. Є. знахо-
диться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 
за № 22015050000000170 відносно Бережного Олек-
сандра Олександровича, обвинуваченого за ст. 258-3 
ч. 1 України.

Обвинувачений Бережний Олександр Олександро-
вич, 05.04.1994 року народження, який зареєстрова-
ний за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. 
Червоноармійська, 42/25 викликається на 09.15 год. 
28 квітня 2017 року до Слов’янського міськрайонно-
го суду (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 
2) в зал № 7 для участі у судовому засіданні.

У випадку неприбуття, обвинувачений повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа бу-
де розглянута у його відсутність.

Суддя Л. Є. Мірошниченко

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Банкова, 
буд. 39а) розглядає цивільну справу за заявою Зайцевої 
Людмили Ростиславівни, в інтересах якої діє Максимчук 
Анастасія Олександрівна, заінтересована особа: Зугресь-
ка міська рада, про встановлення факту, що має юридич-
не значення.

Заінтересована особа Зугреська міська рада (остання 
відома адреса: Донецька обл., м. Харцизьк, м. Зугрес, вул. 
Маяковського, буд. 2), викликається на 14 год. 00 хв. 27 
квітня 2017 року до Добропільського міськрайонного су-
ду, кабінет № 2, для участі у розгляді справи. До розгляду 
справи пропонується надати суду письмові пояснення та 
заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання заінтере-
сованої особи необхідно повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у їх відсутності на під-
ставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Мацишин Л. С.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області 
(85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Банкова, 
буд. 39а) розглядає цивільну справу за позовною заявою 
Ященко Лілії Вікторівни до Ященка Олександра Микола-
йовича про розірвання шлюбу.

Відповідач Ященко Олександр Миколайович, остан-
нє відоме місце реєстрації: вул. Павленко, буд. 14, сел. 
Шахтне, Харцизького району, Донецької області, викли-
кається на 09 год. 00 хв. 27 квітня 2017 року до Добро-
пільського міськрайонного суду, кабінет № 2, для участі у 
розгляді справи. До розгляду справи пропонується нада-
ти суду письмові пояснення та заперечення, а також усі 
наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відпові-
дача необхідно повідомити суд про причини неявки, інак-
ше справа буде розглянута у його відсутність на підста-
ві наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рі-
шення.

Суддя Мацишин Л. С.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85110, м. Костянтинівка, Донецької обл., 
пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу  
№ 233/5687/16-ц за позовом Ніконової Анастасії Пав-
лівни до Ніконова Євгена Сергійовича про розірван-
ня шлюбу.

Відповідач у справі Ніконов Євген Сергійович, 
16.12.1990 р.н., останнє відоме місце реєстрації яко-
го: м. Костянтинівка, Донецької області, вул. Красно-
армійська буд. 64, викликається до суду на 28 квітня 
2017 року о 08.20 годині, каб. № 15, для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідач повинен повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглянута за його відсутнос-
ті.

Суддя О. С. Малінов

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,  
м. Костянтинівка, Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає ци-
вільну справу № 233/5706/16-ц за позовом Костянтинівської міської 
громадської організації «Центр Громадського контролю та захисту» в 
інтересах Апанасової Олени Володимирівни до Рапута Василя Дмитро-
вича про визнання права на 1/2 частину спільної сумісної власності.

Відповідач у справі Рапута Василь Дмитрович, 16.06.1965 р.н., остан-
нє відоме місце реєстрації якого: м. Костянтинівка, Донецької області, 
вул. Менделєєва буд. 72, викликається до суду на 28 квітня 2017 року о 
08.10 годині, каб. № 15, 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 за його відсутності.

Суддя О. С. Малінов

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає 
цивільну справу 2/219/1631/2017 за позовом ПАТ КБ 
«Приват Банк» до Лук’янова Миколи Едуардовича про 
стягнення боргу.

Відповідач у справі Лук’янов Микола Едуардович, 
останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Бахмут, 
вул. Лермонтова, 11/55, викликається на 27.04.2017 ро-
ку на 08-30 годину до суду, каб. № 309, для участі у роз-
гляді справи по суті.

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

Суддя Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу 2/219/1649/2017 за позовом ПАТ 
КБ «Приват Банк» до Станкович Наталі Олександрівни 
про стягнення боргу.

Відповідач у справі Станкович Наталя Олександрівна, 
останнє місце реєстрації — Донецька область, Бахмут-
ський р-н, м. Сіверськ, вул. Леніна, 151, викликається 
на 27.04.2017 року на 08-25 годину до суду, каб. № 309, 
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає 
цивільну справу 2/219/1769/2017 за позовом ПАТ КБ 
«Приват Банк» до Ільченко Євгена Миколайовича про 
стягнення боргу.

Відповідач у справі Ільченко Євген Миколайович, 
останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Бахмут, 
вул. Левченко, 4, викликається на 28.04.2017 року на 
08-20 годину до суду, каб. №309, для участі у розгля-
ді справи по суті.

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

Суддя Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом Левицької Яни Ігорівни до 
Левицького Артема Сергійовича про розірвання шлюбу та 
стягнення аліментів.

Відповідач по справі: Левицький Артем Сергійович, 
02.04.1987 року народження, який мешкає: м. Донецьк, Во-
рошиловський район, вул. Челюскінців, 153а/24, виклика-
ється на 27.04.2017 року на 08 год. 30 хв. до суду, каб. 312, 
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він 
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа 
буде розглядатися у його відсутність. 

Суддя Погрібна Н. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області  
(м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу 2/219/1613/2017 за позовом ПАТ КБ «Приват 
Банк» до Третяченко Олександра Сергійовича про стягнен-
ня боргу.

Відповідач у справі Третяченко Олександр Сергійович, 
останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Бахмут, вул. 
Ростовська, 69, викликається на 27.04.2017 року на 08-20 го-
дину до суду, каб. № 309, 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 роз-
глядатися у його відсутність. 

Суддя Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області  
(м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу 2/219/1590/2017 за позовом ПАТ КБ «Приват 
Банк» до Могиліної Олександри Володимирівни про стягнен-
ня боргу.

Відповідач у справі Могиліна Олександра Володимирівна, 
останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Бахмут, вул. 
Фрунзе, 46, викликається на 27.04.2017 року на 08-15 годин 
до суду, каб. № 309, 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 роз-
глядатися у його відсутність. 

Суддя Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області  
(м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу 2/219/1493/2017 за позовом ПАТ «Правекс-
Банк» до Капітули Андрія Сергійовича про стягнення забор-
гованості.

Відповідач у справі Капітула Андрій Сергійович, останнє 
місце реєстрації: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Будьо-
ного, 4 А, викликається на 28.04.2017 року на 08-25 годи-
ну до суду, каб. № 309, 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 роз-
глядатися у його відсутність. 

Суддя Хомченко Л. І.

Вишгородський районний суд Київської облас-
ті повідомляє, що в провадженні суду розглядаєть-
ся цивільна справа №363/4663/16-ц за позовом Виш-
городського районного комунального підприємства 
«Вишгородтепломережа» до Тонконог Олега Ігоро-
вича про стягнення заборгованості за опалення.

Судове засідання відбудеться 12 травня 2017 року 
о 10 годині 30 хвилин, за адресою: Київська область, 
м. Вишгород, вул. Кургузова, 7, кабінет № 17.

У разі неявки відповідача Тонконог О. І. без поваж-
них причин, справа буде розглянута за його відсут-
ності.

Суддя М. Б. Баличева

Кагарлицький районний суд Київської області викли-
кає як відповідача ТОВ «Русава-К» по цивільній справі  
№ 368/372/17 за позовом Піхала Віктора Павловича до ТОВ 
«Русава-К» про визнання незаконним звільнення, поновлен-
ня на роботі, стягнення заробітної плати та стягнення заро-
бітку за час вимушеного прогулу для розгляду даної спра-
ви по суті. Місце знаходження відповідача ТОВ «Русава-К»:  
м. Київ, вул. Ямська, 32.

Судове засідання відбудеться «27» квітня 2017 року о 14 
год. 00 хв. в м. Кагарлик в приміщенні Кагарлицького район-
ного суду Київської області, що знаходиться за адресою: Ки-
ївська область, м. Кагарлик, вул. Володимира Великого, 3, 
головуючий по справі суддя Шевченко І. І.

В разі неявки відповідача ТОВ «Русава-К» в судове засі-
дання, справа буде розглянута в його відсутність.

В зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом 
Дем’янової Ніни Василівни до Горіславець Олександра 
Вікторовича про припинення права власності на част-
ку у спільному майні Олександрійський міськрайон-
ний суд викликає в судове засідання 17.05.2017 р. о 
09:00 год. відповідача Горіславець Олександра Вікто-
ровича, зареєстрованого в м. Олександрії, вул. Арте-
ма, 14, кв. 9. Адреса суду: м. Олександрія Кіровоград-
ської області, вул. Г.Сокальського,76. 

Суддя Крімченко С. А.

В провадженні Галицького районного суду міста 
Львова (суддя Городецька Л. М.) знаходиться цивіль-
на справа за позовом Публічного акціонерного това-
риства «СБЕРБАНК» до Мельникова Дмитра Юхимо-
вича про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

Повідомляємо, що розгляд справи призначено на 
26 травня 2017 року о 09 годині 30 хвилин. Попе-
реджаємо відповідача Мельникова Дмитра Юхимо-
вича, що у випадку його неявки в судове засідання 
на вищевказане число, справу буде розглянуто у йо-
го відсутності на підставі наявних доказів у матеріа-
лах справи.

Втрачений паспорт 

серія НЕ 777441 на ім’я 

Михайлюк Валерії Валеріївни, 

вважати недійсним.

Судовий білет на моточовен «Прогрес» 
1974 року виготовлення, бортовий номер ХОЛ 3942, 

заводський номер № 74-7496, виданий на ім’я 
Гладишева Олексія Миколайовича у зв’язку 

з втратою вважати недійсним.

Вважати загубленим  
спеціальний дозвіл на користування надрами  

за №5750 від 03 квітня 2013 р., на Лозуватське  
родовище Кіровоградської області  

Компаніївського району.

Білокуракинський районний суд Луганської області  
повідомляє, що 23.03.2017 року розглянуто цивільну справу 
№ 409/2386/16-ц (провадження №2/409/265/17) за позовом 
Чайки Оксани Геннадіївни до Чайки Олега Олеговича про по-
збавлення батьківських прав та винесено заочне рішення, 
яким позовні вимоги задоволено в повному обсязі.

Суддя Третяк О. Г.

У Подільському районному суді м. Києва 27.04.2017 р. о 09 год. 15 хв. 
під головуванням судді Декаленко B. C. буде розглядатись цивільна справа 
за позовом Остапенка Миколи Никифоровича до Артеменко Надії Миколаїв-
ни, Артеменко Гліба Юрійовича про визнання осіб такими, що втратили пра-
во користування жилим приміщенням, третя особа: Комунальне підприєм-
ство «Центральний».

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) в судове засідання 
обов’язкова.

При неявці відповідачів справа буде слухатись за їх відсутності згідно  
ст. 169 ЦПК України.

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області (вул. Пер-
шотравнева, 30, м. Олександрія, Кіровоградська область, факс 05-235-7-56-
10, електронна адреса суду - inbox@od.kr.court.gov.ua) повідомляє, що від-
повідач Кушнір Євген Олександрович викликається на 19 червня 2017 ро-
ку 08.10 год. на судовий розгляд цивільної справи №398/2123/16-ц, прова-
дження №2/398/244/17 за позовом Кушнір Лідії Сергіївни до Кушніра Євгена 
Олександровича про визнання особи такою, що втратила право користуван-
ня житловим приміщенням. У разі неявки відповідача до суду буде ухвалено 
заочне рішення в справі у його відсутність.

Суддя Ковальова О. Б.

Богуславський районний суд Київської області, в зв’язку з розглядом ци-
вільної справи №358/227/17 за позовом Нефедової Антоніни Франківни до 
Пеканець Зіновія Олександровича про визнання особи такою, що втратила 
право на користування жилим приміщенням, викликає в судове засідання, 
яке відбудеться 28 квітня 2017 року об 11 год. 00 хв. за адресою вул. Фран-
ка, 29-А, м. Богуслав, Київської області, як відповідача:

Пеканець Зіновій Олександрович, 13 листопада 1973 року народження, 
(зареєстрований по вул. Червінська, 74 в с. Медвин Богуславського райо-
ну Київської області).

Суддя В. М. Корбут

Розгляд цивільної справи № 128/143/17 за позовом Комунального 
закладу «Вінницький обласний дитячий будинок «Гніздечко» Вінниць-
кої обласної ради в інтересах малолітнього Гуслякова Дмитра Микола-
йовича до Гуслякової Інни Миколаївни, за участю Служби у справах ді-
тей Вінницької районної державної адміністрації про позбавлення бать-
ківських прав та стягнення аліментів, призначено на 04.05.2017 року на 
16.30 год. в приміщенні Вінницького районного суду за адресою: м. Ві-
нниця, вул. Винниченка, 29.

Суддя О. І. Бондаренко

Публічне акціонерне товариство 
«МАРФІН БАНК» 

оголошує тендер з вибору компанії на широкоформатний 
друк рекламної продукції Головного Банку 

та філіальної мережі 
у 2017-2018 році.

Умови проведення тендеру розміщені на сайті  
www.marfinbank.ua

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє, що 

10 березня 2017 року розглянуто цивільну справу № 409/1567/16-ц за 

позовом Ткаченка Андрія Сергійовича до Скиртач Валерії Олександрів-

ни, третя особа — Ткаченко Вікторія Сергіївна, відділ державної вико-

навчої служби Мелітопольського міськрайонного управління юстиції, 

про зменшення розміру аліментів та винесено додаткове рішення.

Суддя Третяк О. Г.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 23 КВІТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2  -3 +7  +12 Черкаська +1  +6 +8  +13
Житомирська +2  -3 +7  +12 Кіровоградська +1  +6 +8  +13
Чернігівська +2  -3 +6  +11 Полтавська +1  +6 +7  +12
Сумська +2  -3 +6  +11 Дніпропетровська +1  +6 +8  +13
Закарпатська +1  +6 +8  +13 Одеська +1  +6 +9  +14
Рівненська +2  -3 +6  +11 Миколаївська +1  +6 +8  +13
Львівська +2  -3 +6  +11 Херсонська +1  +6 +8  +13
Івано-Франківська +2  -3 +7  +12 Запорізька +1  +6 +8  +13
Волинська +2  -3 +6  +11 Харківська +1  +6 +7  +12
Хмельницька +2  -3 +6  +11 Донецька +1  +6 +8  +13
Чернівецька +2  -3 +7  +12 Луганська +1  +6 +8  +13
Тернопільська +2  -3 +6  +11 Крим +3  +8 +8  +13
Вінницька +1  +6 +8  +13 Київ 0  -2 +9  +11

Укргiдрометцентр

Ви по здоров’я?  
Заходьте на ярмарок!

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

ЗМІНИ. У Чугуєві на Харківщині перший в Україні «Ярма-
рок здоров’я» зібрав майже 3 тисячі жителів міста і району, 
які під час незвичного заходу мали змогу пройти медич-
не обстеження і познайомитися з лікарями первинної лан-
ки. Головною метою події, організованої Харківською екс-
пертною групою підтримки медичної реформи за сприян-
ня облдержадміністрації, стало поглиблене знайомство па-
цієнтів з медиками і методами їхньої роботи. Адже невдо-
взі людям доведеться укладати договори із сімейними лі-
карями.

«Важливо, що тепер цей звичний вибір матиме для лі-
карів прямі фінансові наслід-
ки, — пояснює радник голо-
ви Харківської облдержадмі-
ністрації Вікторія Мілютіна. 
— Нині пацієнт ходить до лі-
каря, якого обрав, а гроші за 
нього отримує дільничний, до 
якого він приписаний за до-
кументами. Це несправедли-
во. Після реформи кожен за-
доволений пацієнт принесе із 
собою державне фінансуван-
ня. Кому більше довіряють люди, той отримає більший до-
хід. Для цього і потрібен ярмарок, щоб люди відчули, що у 
них є вибір».

Як пояснила юрист, лідер експертної групи Тетяна Гав-
риш, договір із сімейним лікарем насправді укладають між 
амбулаторією, в якій працюють сімейні лікарі, й Національ-
ною службою здоров’я. «А майбутній пацієнт підписує не 
договір, а декларацію, в якій оголошує, що приєднується 
до договору НСЗ й амбулаторії. Лікар надає послуги, па-
цієнт їх отримує, держава за це платить», — уточнила Те-
тяна Гавриш.

І хоч Міністерство охорони здоров’я обіцяє затвердити 
форми договору й декларації лише через кілька тижнів, чу-
гуївці не стали чекати на офіційні документи, а вже на яр-
марку, де презентували і сільські амбулаторії, домовляли-
ся усно з обраними лікарями про майбутнє обслуговуван-
ня. Самі ж медики також висловлювалися за якнайшвидшу 
реалізацію нововведень. Вони сподіваються, що реформа 
не тільки дасть змогу надавати пацієнтові якіснішу послу-
гу, а і більше заробити.

З любов’ю до України та Індії 
ПЕНЗЕЛЬ І ТАНЕЦЬ.  Персональна виставка тернополянки 
Еліни Абакарової-Нісчал відкрилася в Делі

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

Організували цю експози-
цію у художній галереї 

Індійської ради з культурних 
зв’язків. На відкритті верні-
сажу серед почесних гостей 
було не лише керівництво ці-
єї ради, а й дружина Надзви-
чайного та Повноважного По-
сла України в Індії Наталія 
Поліха з представниками  по-
сольства, посли Словаччини 
та Болгарії в цій країні, очіль-
ник Угорського культурного 
центру, інші.

За словами пані Еліни, у на-
писанні більшості полотен, які 
вона репрезентувала в Де-
лі, використала техніку аква-
рельного, акрилового та олій-
ного живопису.   Її стиль — це 
витонченість, романтизм, фі-
лософське та емоційне  напо-
внення, піднесеність і розма-
їття барв. Чимало робіт мист-
кині просякнуті індійським 
життям, зокрема, зображен-
ням танцювальних рухів Ка-
рана (старовинний стиль), 
алегорій, небесних танцівниць 
Апсар. Більше того, урочис-
ту церемонію відкриття екс-
позиції художниця розпочала 
саме з класичного танцю при-
вітання «Пушпанджалі». Зре-
штою, й не дивно, адже Еліна 

Абакарова-Нісчал майстерно 
володіє не лише пензлем, а й 
танцювальним мистецтвом. У 
Тернополі вона навіть засну-
вала майже чверть століття 
тому школу індійського танцю 
«Амріта».

Захоплює пані Еліну й іс-
панський народний танець 
фламенко. Його красу, ха-
рактер, специфіку вона теж 
прагне передати на полотні. 
Як вийшло, могли оцінити ін-
дійські шанувальники мисте-
цтва. А ще на виставці мож-
на помилуватися пейзажами 
Гімалаїв. Тема материнства 
художницю також хвилює. І 
звісно, не могла тернополян-
ка не привезти до індійської 
столиці власні художні тво-
ри, що сповнені українсько-
го духу. Зокрема, відвідувачі 
виставки милувалися обра-
зами української дівчини та 
козака.

В Індії Еліна Абакарова-
Нісчал уже виставляла свої 
полотна в місті Наггар, екс-
понувала їх і в рідній Укра-
їні, зокрема,  в Києві, Дні-
прі, Кам’янському, Вінниці. 
З її світлими, проникливи-
ми художніми творами озна-
йомлювалися й поціновува-
чі мистецтва у Москві,  в сто-
лиці Непалу Катманду та в 
польському Ельблонгу.     

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ВДЯЧНІСТЬ. Полтав-
ська громада ініціює благо-
дійні проекти. Черговий та-
кий спрямовано на додатко-
вий соціальний захист зем-
ляків, які добровільно захи-
щали східні кордони Украї-
ни. Про необхідність підтри-
мати цих людей на одній з 
нарад говорив голова Пол-
тавської облдержадміністра-
ції Валерій Головко. Він ска-

зав, що вони ще залишають-
ся без належної поваги й со-
ціального забезпечення, тому 
наш обов’язок за рахунок фі-
нансових можливостей вико-
навчої влади, органів місце-
вого самоврядування усунути 
цю несправедливість. 

Найближчим часом на 
сесію обласної ради вине-
суть пропозицію щодо вста-
новлення для такої кате-
горії 75-відсоткової піль-
ги на оплату житлово-ко-
мунальних послуг за ра-

хунок коштів місцевих бю-
джетів. Окрім того, добро-
вольців-учасників АТО пла-
нують забезпечити безко-
штовним санаторно-курорт-
ним відпочинком раз на два 
роки, медичними послугами 
за кошти обласного бюдже-
ту й виплатити їм одноразо-
ву матеріальну допомогу об-
сягом 5 тисяч гривень. Та-
кож для цієї категорії захис-
ників діятиме пільговий про-
їзд на рейсах міжміського та 
міжрайонного сполучення. 

Про це поінформувала при-
сутня на нараді директор де-
партаменту праці та соціаль-
ного захисту населення Пол-
тавської ОДА Людмила Кор-
нієнко. Вона підготує проект 
з цього рішення на сесію об-
лради. 

У Полтаві вже формують 
комісію, яка визначатиме ста-
тус учасника АТО, розробля-
ють зразок посвідчення для 
добровольців, яке діятиме на 
території краю, шукають не-
обхідні для цього кошти.

Лікар надає 
послуги, пацієнт  
їх отримує,  
держава за це 
платить.

Учасники АТО матимуть додаткові пільги

Виставку в Індії тернопільська художниця Еліна 
Абакарова-Нісчал розпочала виконанням класичного 
танцю привітання «Пушпанджалі»

Е. Абакарова-Нісчал. «Материнство»; «У танці в старовинному стилі»
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