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ПАВЛО РОЗЕНКО: 
«Ми не кажемо, що 

підвищили зарплату до 
3200 гривень — і все, більше 

нічого не буде. Ні, буде 
подальше зростання 

заробітних плат  
і пенсій».

Пенсії під знаком Червоного Хреста
ПРОБЛЕМА. Міжнародні організації наполягають на виплатах.  
Але наскільки вони самі готові до співпраці?

Олена ОСОБОВА, 
«Урядовий кур’єр»

Уперше в Сєверодонецьку за під-
тримки Європейського Союзу об-

говорювали у форматі круглого сто-
лу питання про виплату пенсій гро-
мадянам України, які проживають на 

тимчасово непідконтрольній терито-
рії. Захід організувала Норвезька ра-
да у справах біженців (NRC). У роз-
мові взяли участь юристи, соціаль-
ні працівники, представники Пен-
сійного фонду, інших державних ор-
ганів та громадських організацій, зо-
крема міжнародних. Ось рекоменда-

ції NRC: оскільки пенсія — власність 
особи, не слід висувати додаткових 
вимог для володіння цим майном. Не-
обхідно відокремити пенсійні випла-
ти від прив’язки до статусу ВПО. Не-
дискримінаційний порядок виплати 
пенсій громадянам, які проживають 
на не підконтрольній уряду терито-

рії, потрібно запровадити і врегулю-
вати на законодавчому рівні. Діалог 
про відновлення пенсій для громадян, 
які проживають на тимчасово окупо-
ваній території, необхідний, вважа-
ють усі учасники зустрічі. За слова-
ми народного депутата Наталії Весе-
лової (БПП «Солідарність»), у Грузії 

й Молдові — країнах, які опинилися 
у схожих з Україною обставинах, — 
«виплачують пенсії й навіть надають 
медичні страховки громадянам, які 
проживають на непідконтрольних 
територіях, хоч звідти не над-
ходить жодної копійки подат-
ків до скарбниці». Чому? 4

Міноборони запускає 
електронний реєстр

НАЦБЕЗПЕКА. Військовослужбовці ЗСУ отримали понад 157 
мільйонів гривень винагороди за участь в антитерористичній опе
рації на сході України. Про це на брифінгу повідомив речник Мін
оборони Максим Праута, повідомляє УНІАН. За його словами, з по
чатку проведення АТО в медичних закладах реабілітацію пройшли 
3235 українських військових. На сьогодні у відомчих лікувальних 
закладах перебуває 81 військовослужбовець з отриманими пора
неннями під час проведення АТО, семеро військових лікуються за 
кордоном, зокрема в Угорщині, Португалії, Німеччині та США. 

У Міноборони також повідомили, що незабаром у кількох вій
ськових комісаріатах розпочнеться тестування електронного ре
єстру військовозобов’язаних. Реєстр міститиме дані про при
датних і не придатних до військової служби громадян Украї
ни віком від 18 до 60 років, а також базу даних призовників, 
військовозобов’язаних та офіцерів. Доступ до реєстру матимуть 
лише відповідні посадові особи за допомогою спеціальних елек
тронних ключів.

356 млн дол. 
становив у квітні чистий продаж 

(перевищення над купівлею) населенням 
готівкової іноземної валюти через 

банківську систему 

ІСПИТ НА ФАХОВІСТЬ. Знання предмета потрібно перевіряти 
за допомогою професійно складеного тесту, який має стати 
частиною незалежної сертифікації педагогів
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ПРОшу СЛОВА! 

До 1965 року День Перемоги не був 
державним святом, бо багато хто ще 
пам’ятав правду про війну і про мільйони 
безслідно зниклих калік-фронтовиків, 
які виживали милостинею на вокзалах       

Сьомого травня з 
найдовшої червоної 
доріжки розпочнеться 
62-й європейський 
пісенний конкурс

ЄВРОБАЧЕННЯ—2017 

Віце-прем’єр-міністр про перспективи подальшого 
підвищення рівня і якості життя українців
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Чи писатимуть 
учителі ЗНО
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Татарбунарський районний суд Одеської обл. (адреса суду: 68100, Одесь-
ка обл., м. Татарбунари, вул. Горького, 2) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться 10.05.2017 о 14:00 до Висоцька Тетяна Євгенівна (останнє відо-
ме місце реєстрації: 68160, Одеська обл., Татарбунарський р-н, с. Тузи) спра-
ва № 515/298/17, суддя Шевирін А. О.

      У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про 
причини неявки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними до-
казами на підставі ст. 169 ЦПК України.   З опублікуванням цього оголошен-
ня відповідач по справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

 Гребінківський районний суд Полтавської обл. (адреса суду: 37400, Полтавська обл., 
м. Гребінка, вул. Жовтнева, 51) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

10.05.2017 о 09:30 до Кубрак Юлія Рафіківна (останнє відоме місце реєстрації: 
37400, Полтавська обл., м. Гребінка, вул. Фрунзе, буд. 39) справа № 528/89/17, суд-
дя Шевченко В. М.

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 чи-
ном повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання.

Біловодський районний суд Луганської області викликає як відповідача  
Бутур Дмитра Миколайовича (м. Свердловськ Луганської області) у справі 
№408/816/17 (2/408/577/17) за позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» до Бутур 
Дмитра Миколайовича про стягнення заборгованості за договором кредиту.

Судове засідання відбудеться 15 травня 2017 року о 10 годині 00 хвилин 
у приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Лу-
ганська, 30.

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

Суддя Ю. Ю. Цимбал

Апеляційний суд Одеської області (адреса суду: 65078, Одеська обл.,  
м. Одеса, вул. Гайдара, 24а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться   
11.05.2017 о 09:30 до Мішакін Сергій Вікторович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 65000, Одеська обл., м. Одеса, вул.Канатна, буд.101, кв.62) справа  
№ 522/17640/15-ц, суддя Драгомерецький М. М.

      У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про 
причини неявки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними до-
казами на підставі ст. 169 ЦПК України.    З опублікуванням цього оголошен-
ня відповідач по справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Дворічанський районний суд Харківської обл. (адреса суду: 62700, Харківська 
обл., м. Дворічна, вул. Осеніна, 1) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

10.05.2017 о 08:00 до Боярчук Олексій Степанович (останнє відоме місце реє-
страції: 62702, Харківська обл., смт Дворічанське, вул. Фестивальна, буд.62) спра-
ва № 618/247/17, суддя Гніздилов Ю. М.

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.

Біловодський районний суд Луганської області викликає як відповіда-
ча Папіна Юрія Миколайовича (м. Свердловськ Луганської області) у спра-
ві №408/827/17 (2/408/581/17) за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Папіна 
Юрія Миколайовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 15 травня 2017 року о 10 годині 30 хвилин 
у приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Лу-
ганська, 30.

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

Суддя Ю. Ю. Цимбал

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду у Донецькій області (84112,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) знаходиться кримінальне 
провадження № 22014080000000061 (справа № 1-кп/243/190/2017) за обвинуваченням 
Новікова Володимира Миколайовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого Новікова Володимира 
Миколайовича, який зареєстрований за адресою: вул. Космічна, б. 124, кв. 15, м. Запо-
ріжжя, Запорізької області, у судове засідання, яке відбудеться 13 травня 2017 року о 
09.20 год. у залі судового засідання № 11.

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

Суддя І. О. Сидоренко

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду у Донецькій області (84112,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2. тел. (0626) 62-13-95) знаходиться кримінальне 
провадження № 42016050000000399 (справа № 1-кп/243/227/2017) за обвинуваченням 
Мінченко Яни Олександрівни за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинувачену Мінченко Яну Олександрів-
ну, яка проживає за адресою: вул. Столяревського, б. 28, кв. 5, м. Горлівка, Донецької 
області, у судове засідання, яке відбудеться 13 травня 2017 року о 09.00 год. у залі су-
дового засідання № 11.

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

Суддя І. О. Сидоренко

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду у Донецькій області (84112,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) знаходиться кримінальне 
провадження № 22017050000000079 (справа № 1-кп/243/300/2017) за обвинуваченням 
Кошмана Максима Ярославовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого Кошмана Максима Ярос-
лавовича, який проживає за адресою: пров. Парковий, б. 6, кв. 8, м. Слов’янськ, Доне-
цької області, у судове засідання, яке відбудеться 13 травня 2017 року о 09.00 год. у за-
лі судового засідання № 11.

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

Суддя І. О. Сидоренко

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84100,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне провадження 
№ 4201505000000046 (номер справи 1-кп/243/65/2016) за обвинуваченням Сталенно-
го Владислава Юрійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Хаустова Т. А. викли-
кає обвинуваченого Сталенного Владислава Юрійовича, який зареєстрований за адре-
сою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Перемоги, будинок № 162, квартира № 47, у 
підготовче судове засідання, яке відбудеться 13 травня 2017 року о 13 годині 00 хвилин, 
у залі судового засідання № 19.

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

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84100,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне провадження  
№ 42016221320000111 (номер справи 1-кп/243/237/2017) за обвинуваченням Толстих 
Ігоря Євгеновича у вчиненні кримінальною правопорушення, передбаченого ст. 258-3  
ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Кузнецов Р. В. викли-
кає обвинуваченого Толстих Ігоря Євгеновича, який зареєстрований за адресою: Доне-
цька область, м. Слов’янськ, вул. Свободи, будинок № 13, квартира № 3, у підготовче 
судове засідання, яке відбудеться 13 травня 2017 року о 09 годині 00 хвилин, у залі су-
дового засідання № 04.

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

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84100,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне провадження 
№ 12016050000000480 (номер справи 1-кп/243/394/2017) за обвинуваченням Ляшен-
ка Олександра Анатолійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Кузнецов Р. В. викли-
кає обвинуваченого Поліщука Андрія Валерійовича, який зареєстрований за адресою: 
Донецька область, м. Горлівка, вул. Шапошникова, будинок № 8, квартира № 8, у підго-
товче судове засідання, яке відбудеться 13 травня 2017 року о 09 годині 30 хвилин, у за-
лі судового засідання № 04.

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

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

08 червня 2017 року об 11 годині за адресою: 74621,  
с. Ольгине, провулок Шкільний, 6, Горностаївського району, 
Херсонської області відбудуться загальні збори засновни-
ків та учасників Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Торговий Дім «Україна» з порядком денним:

1.  Про виключення з Товариства тих його Учасників, які не 
внесли (не повністю внесли) своїх вкладів для форму-
вання передбачених Статутом Товариства часток в Ста-
тутному капіталі.

2.  Про перерозподіл часток в Статутному капіталі Товари-
ства.

3.  Про затвердження змін до Статуту Товариства.  
Запрошуються засновники та учасники Товариства.

Заліщицький районний суд Тернопільської обл. (адреса суду: 
48664, Тернопільська обл., м. Заліщики, вул. Лисенка, 1) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення забор-
гованості, у судове засідання, яке відбудеться:

10.05.2017 о 10:00 до Дмитерчука Петра Васильовича (останнє ві-
доме місце реєстрації: 48600, Тернопільська обл., Заліщицький р-н,  
с. Голігради, вул. Шевченка, буд. 43а, кв. 1) справа № 597/368/17,  
суддя Дудяк С. В.

10.05.2017 о 10:00 до Вакуленка Олександра Васильовича (остан-
нє відоме місце реєстрації: 48676, Тернопільська обл., Заліщицький 
р-н, с. Іване-Золоте) справа № 597/372/17, суддя Дудяк С. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлен-
ня про причини неявки справа буде розглянута за його  відсутнос-
ті за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.    З опублі-
куванням цього оголошення відповідач по справі вважається належ-
ним чином повідомленим про час, день та місце проведення судово-
го засідання.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Ми-
ру, 5) розглядає цивільну справу за заявою зая-
ву ПАТ «Український Бізнес Банк» про поновлення 
строку для пред’явлення виконавчого листу.

Відповідач по справі Черніченко Олена Олексіїв-
на, 21.06.1972 р.н. (останнє місце мешкання: м. Єна-
кієве, вул. Щербакова, 212; відомості про місце реє-
страції відсутні) викликається на 12 травня 2017 ро-
ку на 10 годину 30 хвилин до суду, кабінет № 315, 
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбут-
тя відповідача, він повинен повідомити суд про при-
чину неявки, інакше справа буде розглянута у її від-
сутність.

Суддя Радченко Л. А.

В провадженні Артемівського міськрайонного суду До-
нецької області (84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. 
Миру, 5) знаходиться судове доручення мирового судді су-
дової дільниці № 194 Подільського судового району Мос-
ковської області Російської Федерації про вручення судових 
документів та проведення окремих процесуальних дій від-
носно Прихожого Ігоря Степановича по цивільній справі за 
позовом САТ «Індержстрах» до Прихожого Ігоря Степанови-
ча про стягнення суми в порядку суброгації.

Відповідач по справі Прихожий Ігор Степанович, (місце 
проживання: м. Єнакієве, вул. Ніточкина, 17/3 ) викликаєть-
ся на 13 травня 2017 року на 08 годину 30 хвилин до суду, 
кабінет № 315, для участі у розгляді судового доручення.

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

Суддя Радченко Л. А.

Вінницький міський суд Вінницької об-
ласті викликає відповідача: Черепан Олек-
сандра Анатолійовича, останнє місце реє-
страції: вул. Храпая, буд. 7, кв. 12, м. Бро-
ди, Львівська область, в судове засідання, 
яке відбудеться 12.05.2017 року о 10.30 
год. за адресою: м. Вінниця, вул. Грушев-
ського, 17, каб. № 36, по цивільній спра-
ві № 127/27222/16-ц за позовом Клим’юка 
Івана Івановича до Черепана Олександра 
Анатолійовича про стягнення завданих 
злочином збитків. Справу розглядає суд-
дя Жмудь О. О.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. 
У випадку неявки в судове засідання, спра-
ву буде розглянуто за відсутності відпові-
дача.

Суддя О. О. Жмудь

Дзержинський міський суд Донецької об-
ласті (85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) 
розглядає цивільну справу за позовною за-
явою ПАТ «Державний ощадний банк Укра-
їни» до Терещенкова Сергія Петровича про 
стягнення заборгованості.

Відповідач по справі: Терещенков Сер-
гій Петрович (зареєстрований за адресою: 
85200, м. Дзержинськ, м. Артемове, вул. Па-
паніна, 10/11), викликається на 12 травня 
2017 року на 15.15 год. до суду, каб. №8, для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття, відповідач повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя О. В. Довженко

Краснолиманським міським судом До-
нецької області (84406, м. Лиман, вул. Не-
залежності, 13) розглядається цивільна 
справа за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Державний Ощадний 
банк України» до Лазуткіної Ольги Олек-
сандрівни про стягнення заборгованості.

Відповідачка Лазуткіна Ольга Олексан-
дрівна викликається до каб. № 15 суду на 
11.05.2017 року на 09 годину 00 хвилин 
для участі у розпаді справи по суті.

У разі неявки третьої особи справа бу-
де розглянута у її відсутності за наявни-
ми доказами.

Суддя Ткачов О. М.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпро-
петровської області (суддя Гаврилов В. А.) ви-
кликає в судове засідання як відповідачів: Ті-
щенка Сергія Володимировича, Тіщенко Нател-
ли Давидівни, Дук Наталії Володимирівни, Ни-
китіної Ірини Петрівни у справі за позовом Пу-
блічне акціонерне товариство «Альфа-Банк» 
про стягнення заборгованості.

Останнє місце проживання відповідачів:  
м. Донецьк.

Судове засідання призначене на 11 трав-
ня 2017 р. о 15.00 год. за адресою: м. Павло-
град, вул. Дніпровська, 135, каб. 203.

У разі неявки відповідачів у судове засі-
дання справа, згідно з вимогами ЦПК Укра-
їни, може бути розглянута за їх відсутністю.

Краснолиманським міським судом До-
нецької області (84406, м. Лиман, вул. Не-
залежності, 13) розглядається цивільна 
справа за позовом ПАТ Державний ощад-
ний банк України в особі філії — Доне-
цьке обласне управління AT «Ощадбанк» 
до Личагіна Ігоря Олександровича про 
стягнення заборгованості.

Відповідач Личагін Ігор Олександро-
вич викликається до каб. №16 суду на 12 
травня 2017 року на 10 годину 00 хвилин 
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Шаньшина M. B.

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення зміни  

до Закону України «Про вищу освіту»  
щодо освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст»
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Підпункт 3 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» За-

кону України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р.,  
№ 37-38, ст. 2004) викласти в такій редакції:

«3) освітня діяльність за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеці-
аліста, що провадиться вищими навчальними закладами і започаткована до на-
брання чинності цим Законом, продовжується у межах строку навчання за пев-
ною освітньо-професійною програмою з видачею державного документа про 
вищу освіту встановленого зразка — диплома молодшого спеціаліста. Остан-
ній прийом на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліс-
та проводиться у 2019 році».

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ 
21 березня 2017 року 
№ 1958-VIII

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про приєднання України до Міжнародної 

конвенції про рятування 1989 року
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Приєднатися до Міжнародної конвенції про рятування 1989 року, вчиненої 

28 квітня 1989 року у м. Лондоні, яка набирає чинності для України через один 
рік після дати висловлення Україною згоди на обов’язковість для неї цієї Кон-
венції, з таким застереженням:

«Відповідно до статті 30 Конвенції Україна зберігає за собою право не засто-
совувати положення Конвенції:

коли рятувальна операція має місце у внутрішніх водах України та всі судна, 
з якими пов’язані такі дії, є суднами внутрішнього плавання;

коли рятувальні операції мають місце у внутрішніх водах України без засто-
сування жодного судна;

коли всі заінтересовані сторони є громадянами або юридичними особами 
України;

коли майно, стосовно якого потрібно застосовувати рятувальні операції, є 
морським майном культурного характеру доісторичного, археологічного чи іс-
торичного значення та знаходиться на морському дні».

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ 
22 березня 2017 року 
№ 1968-VIII

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення зміни до статті 41  

Закону України «Про дорожній рух»  
щодо пріоритетності транспортних засобів, 

які рухаються по колу
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Статтю 41 Закону України «Про дорожній рух» (Відомості Верховної Ради 

України, 1993 р., № 31, ст. 338) після частини першої доповнити новою части-
ною такого змісту:

«Перевага в русі на перехрестях, де організовано круговий рух, надається 
транспортним засобам, які вже рухаються по колу».

У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чин-

ності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із 
цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ 
4 квітня 2017 року 
№ 1993-VIII
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Новоайдарський районний суд Луганської обл. 
(адреса суду: 93500, Луганська обл., смт Новоайдар, 
вул. Миру, 38) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться:

11.05.2017 о 15:30 до Курпас Ігор Олексійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 93500, Луганська 
обл., Новоайдарський р-н, с. Новоохтирка, вул. Пи-
саревського, буд. 6) справа № 419/274/17, суддя  
Мартинюк В. Б.

11.05.2017 о 16:30 до Бойко Олексій Анатолійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 93540, Луганська 
обл., Новоайдарський р-н, с. Дмитрівка, вул. Ватутіна 
буд. 49) справа № 419/230/17, суддя Мартинюк В. Б.

11.05.2017 о 16:00 до Коваленко Яніна Олексан-
дрівна (останнє відоме місце реєстрації: 91480, Лу-
ганська обл., м. Щастя, вул. Чапаєва, буд. 4, кв. 5) 
справа № 419/675/17, суддя Мартинюк В. Б.

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.

Пирятинський районний суд Полтавської обл. (адреса су-
ду: 37000, Полтавська обл., м. Пирятин, вул. Радянська, 17) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

10.05.2017 об 11:00 до Човган Роман Олександрович 
(останнє відоме місце реєстрації: 37001, Полтавська обл.,  
м. Пирятин, вул. Гагаріна, буд. 50) справа № 544/51/17,  
суддя Нагорна Н. 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.

Садгірський районний суд м.Чернівці (адреса суду: 58007, 
Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Хотинська, 3) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення 
заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

10.05.2017 о 09:00 до Березнер Анастасія Євгенів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 58025, Чернівець-
ка обл., м. Чернівці, вул. Галицького, буд. 18, кв. 2) справа  
№ 726/328/17, суддя Мілінчук 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.

Верхньорогачицький районний суд Херсонської обл. 
(адреса суду: 74400, Херсонська обл., смт Верхній Рогачик, 
вул. Леніна, 60) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться:

12.05.2017 о 09:00 до Пономаренко Дмитро Миколайович 
(останнє відоме місце реєстрації: 74400, Херсонська обл., 
Верхньорогачицький р-н, смт Верхній Рогачик, вул. Ювілей-
на, буд. 70, кв. 1) справа № 651/105/17, суддя Федоряка О. Г.

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

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

11.05.2017 о 10:00 до Ільченко Ігор Володимирович 
(останнє відоме місце реєстрації: 16500, Чернігівська обл., 
м. Бахмач, вул. Берегова, буд. 6) справа № 728/514/17,  
суддя Пархоменко П. 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.

Добропільський міськрайонний суд Донецької обл. (адре-
са суду: 85004, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Радян-
ська, 39) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться:

11.05.2017 о 09:00 до Варнавська Злата Володимирівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 85064, Донецька обл., До-
бропільський р-н, с. Світле, вул. 40 Років Жовтня, буд. 106) 
справа № 227/598/17, суддя Мацишин Л. С.

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.

Пирятинський районний суд Полтавської обл. (адреса су-
ду: 37000, Полтавська обл., м. Пирятин, вул. Радянська, 17) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

10.05.2017 об 11:30 до Кутченко Юрій Васильович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 37000, Полтавська обл., м. Пи-
рятин, вул. Водокачна, буд. 1, кв. 2) справа № 544/230/17,  
суддя Нагорна Н. 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.

Крюківський районний суд м.Кременчука (адреса суду: 39600, 
Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Красіна, буд. 37/49) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгова-
ності, у судове засідання, яке відбудеться:

10.05.2017 о 10:00 до Шкалабан Людмила Валеріївна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 39617, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Бу-
тиріна, буд. 69, кв. 40) справа № 537/1233/17, суддя Дядечко І. І.

31.05.2017 о 13:00 до Лиманець Віктор Вікторович (останнє відоме 
місце реєстрації: 39625, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Генерала 
Манагарова, буд. 11, кв. 43) справа № 537/388/17, суддя Хіневич В. І.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлен-
ня про причини неявки справа буде розглянута за його  відсутнос-
ті за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.   З опублі-
куванням цього оголошення відповідач по справі вважається належ-
ним чином повідомленим про час, день та місце проведення судово-
го засідання.

Бериславський районний суд Херсонської обл. (адреса суду: 
74300, Херсонська обл., м. Берислав, вул. Леніна, 249) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгова-
ності, у судове засідання, яке відбудеться:

11.05.2017 о 13:00 до Чікунова Ірина Юріївна (останнє відо-
ме місце реєстрації: 74343, Херсонська обл., Бериславський р-н,  
смт Козацьке, вул. Набережна буд. 3) справа № 647/607/17, суддя 
Корсаненкова О. О.

11.05.2017 о 13:00 до Капко Євген Едуардович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 74372, Херсонська обл., Бериславський р-н,  
с. Зміївка, вул. Луначарського, буд. 17, кв. 49) справа № 647/606/17,  
суддя Корсаненкова О. О.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлен-
ня про причини неявки справа буде розглянута за його  відсутнос-
ті за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.    З опублі-
куванням цього оголошення відповідач по справі вважається належ-
ним чином повідомленим про час, день та місце проведення судово-
го засідання.

Сєвєродонецький міський суд Луганської обл. 
(адреса суду: 93400, Луганська обл., м. Сєвєродо-
нецьк, вул. Леніна, 19) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення забор-
гованості, у судове засідання, яке відбудеться:

11.05.2017 о 08:30 до Ткаченко Сергій Сергійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 93401, Луган-
ська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, буд. 43, 
кв. 19) справа № 428/2871/17, суддя Баронін Д. Б.

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.

Лисянський районний суд Черкаської обл. 
(адреса суду: 19300, Черкаська обл., смт Лисян-
ка, вул. Кірова, 4) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення забор-
гованості, у судове засідання, яке відбудеться:

11.05.2017 о 10:30 до Муравйов Віталій Пе-
трович (останнє відоме місце реєстрації: 19321, 
Черкаська обл., Лисянський р-н, с. Журжинці) 
справа № 700/69/17, суддя Добриднюк Н. О.

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

Офіційне повідомлення від ПрАТ «Датагруп»

Повідомляємо, що  з 15.05.2017 року компанія ПрАТ «ДАТАГРУП» 

вводить в дію додаткову послугу та тарифи «Рівень сервісу SLA» для 

абонентів (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) — користува-

чів послуги з доступу до мережі Інтернет. Детально ознайомитися з та-

рифними планами можливо на сайті www.datagroup.ua.

Суддя Голопристанського районного суду Херсонської області Сіянко В. М., 
повідомляє про слухання цивільної справи №654/367/17-ц за позовом Яцке-
вича Валерія Михайловича до Самойленко Геннадія Олеговича про стягнення 
боргу, яке призначено до судового розгляду на 12.05.2017 року о 13:10 год. в 
приміщенні установи Голопристанського районного суду Херсонської облас-
ті, за адресою: Херсонська область, Голопристанський район, м. Гола При-
стань, вул. Горького, 19, та викликає до суду відповідача: Самойленка Ген-
надія Олеговича, 1969 р.н., останнє відоме місцезнаходження та реєстрації: 
Херсонська область, Голопристанський район, с. Залізний Порт, вул. Шкіль-
на, 67. У разі неявки у судове засідання відповідача справа буде розглядати-
ся за його відсутності.

Старосинявський районний суд Хмельницької області викликає від-
повідача Бондарчука Сергія Михайловича в судове засідання по цивіль-
ній справі № 684/156/17 за позовом Цехмейстера Олександра Вікторо-
вича до Бондарчука Сергія Михайловича про стягнення боргу за дого-
вором позики, яке відбудеться 11 травня 2017 р. о 10 год. 30 хв. в при-
міщенні Старосинявського районного суду Хмельницької області за 
адресою: смт Стара Синява, вул. Грушевського, 53. У разі неявки у су-
дове засідання відповідача, справа буде розглянута без його участі на 
підставі ст.169 ЦПК України.

Суддя Галиш І. Б.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл.50-річчя Перемоги, 34, викликає відпові-
дача Лобода Дениса Олександровича, який проживає: Луганська область,  
м. Суходільськ, вул. Мічуріна, б.50 в судове засідання на 11 травня 2017 року 
на 09 год. 15 хв. по цивільній справі за позовом Лобода Олени Дмитрівни до 
Лобода Дениса Олександровича про надання дозволу на виїзд неповноліт-
ньої дитини за кордон без згоди батька, в залі судових засідань Сватівського 
районного суду Луганської області.

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

Суддя В. О. Половинка

Новопсковський районний суд Луганської області 04.01.2017 року 
ухвалив заочне рішення по цивільній справі ЄУ № 420/2285/16-ц за по-
зовною заявою Пехова Андрія Васильовича до Краснолуцької міської 
ради Луганської області про надання додаткового строку для прийнят-
тя спадщини.

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.

Голова суду Р. Р. Потапенко

Старобільський районний суд Луганської області викликає: Ткаченка 
Максима Сергійовича, проживаючого за адресою: вул. 9 Травня, 2/72, 
м. Антрацит Луганської області, як відповідача у судове засідання по 
цивільній справі № 2/431/700/17р., за позовом Ткаченко Наталії Васи-
лівни про розірвання шлюбу, яке відбудеться «12» травня 2017 року  
о 14 год. 00 хв., в приміщенні суду за адресою: Луганська область,  
м. Старобільськ, вул. Миру, 38-«а».

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

Суддя О. В. Форощук

Деснянський районний суд м. Києва викли-
кає обвинуваченого Латиніна Юрія Анатолійовича, 
13.03.1974 року народження, (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Павлен-
ка, 2) у підготовче судове засідання в кримінальному 
провадженні №42016000000002714 за ст. 111 ч. 1 КК 
України, яке відбудеться 16 травня 2017 року в 09.30 
годин в приміщенні Деснянського районною суду  
м. Києва за адресою: м Київ, пр. Маяковського, 5-В, 
зал судових засідань №2, під головуванням судді 
Броновицької О. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає 
в судове засідання як відповідача Попова Володи-
мира Михайловича та Христіч Олену Олександрів-
ну, місце проживання невідоме, по цивільній справі  
№ 523/13779/16-ц за позовом публічного акціонер-
ного товариства «УкрСиббанк» до Попова Володи-
мира Михайловича, Христіч Олени Олександрівни, 
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 11 травня 2017 ро-
ку об 11.30 год., за адресою: м. Одеса, вул. Чорно-
морського козацтва, 68, зал судових засідань № 16.

До зазначеної дати пропонуємо відповідачу нада-
ти письмові заперечення проти вимог позову та до-
кази на їх підтвердження. В разі неявки в судове засі-
дання, справа буде розглянута за відсутності відпові-
дача, на підставі наявних доказів.

Суддя В. В. Бузовський

Повістка про виклик підозрюваного при здійснення 
спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Вакалу Максиму Анатолійовичу, 
09.09.1984 р.н., останнє відоме місце фактичного прожи-
вання та реєстрації: м. Суми, вул. Газети «Правда» (Бельгій-
ська), буд. 23, кв. 16, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 
297-5 КПК України необхідно з’явитися 10.05.2017 р. о 10.00 
год., 11.05.2017 р. о 10.00 год. та 12.05.2017 р. о 10.00 год. 
до прокурора Сумської місцевої прокуратури Зражевського 
А. Ю., за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Г. Кондра-
тьєва, 79, каб. 12, для допиту, вручення письмового повідо-
млення про підозру, та проведенні інших слідчих дій у кримі-
нальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань за № 12015200440004164 від 18.07.2015 
за ознаками злочину, передбаченого ч. ч. 2, 3, 4, 5 ст. 191, 
ч. ч. 1, 2 ст. 366 КК України. Поважні причини неприбуття 
особи на виклик слідчого, прокурора згідно зі статтею 138 
КПК України. Наслідки неприбуття підозрюваного передба-
чені статтями 139, 323 КПК України.

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Єжеля Михайла Броніславовича, 19.10.1952 
р.н., обвинуваченого у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідан-
ня викликається Єжель Михайло Броніславович, 
19.10.1952 р.н., обвинувачений у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 364 КК 
України, яке відбудеться 13 травня 2017 року о 10-30 
год., в приміщенні Солом’янського районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб.10, 
під головуванням судді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченого, дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

В провадженні Слов’янського міськрайонного су-
ду у Донецькій області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського, 2, тел. (06262) 3-45-87) знаходиться кри-
мінальне провадження № 22014220000000166 (справа  
№ 1-кп/243/340/2017) за обвинуваченням Фільчак Наталії 
Василівни за ч. 1 ст. 110 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинувачену 
Фільчак Наталію Василівну, яка зареєстрована за адресою: 
вул. Бульварна, б. 62, м. Слов’янськ, Донецької області, у су-
дове засідання, яке відбудеться 11 травня 2017 року о 09-00 
год. у залі судового засідання №11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіж-
ний захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за ви-
кликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, 
призначає дату нового засідання і вживає заходів до забез-
печення його прибуття до суду. Суд також має право поста-
новити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про 
накладення на нього грошового стягнення в порядку, перед-
баченому главами 11 та 12 КПК України, та здійснити спеці-
альне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваний Самойленко Руслан Юрійович, 

29.05.1992 р.н., який зареєстрований за адресою:  
м. Краматорськ Донецької області, вул. Абхазька, 
буд. 26 на підставі ст.ст., 133, 135, 297-5 КПК Украї-
ни, Вам необхідно з’явитися 10, 11 та 12 травня 2017 
року, у період часу з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. 
до каб. № 6 3-го відділення (з дислокацією в м. Кра-
маторськ) слідчого відділу Управління СБ України 
в Донецькій області, до слідчого Бичкова М. С., за 
адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. 
Ярослава Мудрого, буд. 56-А, для проведення слід-
чих (процесуальних) дій за Вашою участю у кримі-
нальному провадженні № 22017050000000009 за-
реєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслі-
дувань 16.01.2017 року, за підозрою Вас у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

Дзержинський  міський суд Донецької області (розташо-
ваний за адресою 85200, м.Торецьк, вул.Дружби, 4) розгля-
дає кримінальні провадження за обвинуваченням:

- Погодіна Вадима Вікторовича, 16.01.1971 року наро-
дження, Сухомлинова Максима Вікторовича, 16.05.1984 ро-
ку народження, Москальова Юрія Аркадійовича, 03.08.1969 
року народження, у вчиненні злочинів, передбачених п.п. 
3,12 ч. 2 ст. 115 КК України. Обвинувачені Погодін В. В. (за-
реєстрований м. Донецьк, вул. Артема, 104/146), Сухомли-
нов М. В. (зареєстрований м.Макіївка, вул.Первомайська, 
2/6), Москальов Ю. А. (зареєстрований м. Донецьк, вул. 
Матросова, 25) викликаються на 11.05.2017 року на 09-00 
год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті,  
головуючий суддя Геря О. Г.;

- Прокоп’єва Миколу Вікторовича, 09.02.1976 року на-
родження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-
3 КК України. Обвинувачений Прокоп’єв М. В. (знятий з реє-
страційного обліку, останнє відоме місце реєстрації Микола-
ївська область, Очаківський район, с. Куцуруб, вул. Пирого-
ва, 12) викликається на 11.05.2017 року на 11-30 год. до су-
ду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті, головую-
чий суддя Нємиш Н. В.;

 - Головні Олексія Юрійовича у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Головня 
О. Ю., 18.01.1987 р.н. (зареєстрований м. Миколаїв, вул. Іва-
нова, 21),  викликається на 15.05.2017 року на 13-30 год. до 
суду, каб. № 10, для участі у розгляді справи по суті, голову-
ючий суддя Челюбєєв Є. В.;

-  Колотая Віталія Володимировича, Степаненка Романа 
Валерійовича, Харитонова Єгора Валентиновича у вчиненні 
злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст.263, ч. 1 ст. 28 
КК України. Обвинувачені по справі Колотай В. В., 17.05.1969 
р.н. (зареєстрований м. Донецьк, вул. Кірова, 449), Степа-
ненко Р. В., 03.11.1986 р.н. (зареєстрований Запорізька обл., 
Пологівський район, с. Шевченка, вул. Іжикова, 35), Харито-
нов Є. В., 09.02.1986 р.н. (зареєстрований м.Курахове, вул.
Мечникова, 19А/83),  викликаються на 18.05.2017 року на 
14-00 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по 
суті, головуючий суддя Соляник А. В.

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької області викликає до суду: - Зайцеву Людмилу Олек-
сандрівну, остання адреса реєстрації якої: м. Маріуполь, вул. Моцарта, буд.28, як відповідача по цивіль-
ний справі за позовом Зайцева Олега Анатолійовича до Зайцевої Людмили Олександрівни, яка діє в своїх 
інтересах та інтересах неповнолітніх Зайцева Матвія Олеговича, Зайцевої Єви Олегівни, про визнання осіб 
такими, що втратили право користування житловим приміщенням, розгляд якої відбудеться 12.05.2017 р. 
о 09:00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, 31, каб. 10.

У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута у її відсутність. 

Суддя О. М. Томілін

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Кисельова Євгена Михайловича, 
23.01.1962 року народження, (останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Керч, вул. Свердло-
ва, 4) у підготовче судове засідання в кримінальному провадженні №42016000000003297 за ст.111 
ч. 1 КК України, яке відбудеться 15 травня 2017 року о 09.30 годин в приміщенні Деснянського  
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, зал судових засідань №2,  
під головуванням судді Броновицької О. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, 
а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціаль-
ного судового провадження.

Втрачений паспорт 
серії КН 846717 на ім’я 

Рябчун Марини Миколаївни, 
виданий 29/12/1998 Октябрським 

РВ ПМУ УМВС України 
в Полтавській обл., 
вважати недійсним.
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Апеляційний суд Запорізької області викликає як відпо-
відачів Хаустова Сергія Миколайовича, Хаустову Ольгу Ана-
толіївну, Гераскіна Миколу Віталійовича в судове засідання 
на 15 год. 20 хв. 16 травня 2017 року на розгляд апеляційної 
скарги Гераскіна В.Д. на заочне рішення Комунарського ра-
йонного суду м. Запоріжжя від 10 грудня 2015 року у справі 
за позовом ТОВ «Кредитні Ініціативи» до Хаустова C. M., Ха-
устової О. А., Гераскіна М. В., Гераскіна В. Д. про стягнення 
заборгованості. Судове засідання відбудеться в приміщенні 
суду за адресою: пр. Соборний буд. 162, м. Запоріжжя.

Останнє відоме місце проживання:
Хаустов Сергій Миколайович — вул. Гаврилова, буд. 3,  

кв. 114, м. Запоріжжя; Хаустова Ольга Анатолійвна — вул. Гав-
рилова, буд. 3, кв. 114, м. Запоріжжя; Гераскін Микола Віталійо-
вич — вул. Владимирова, буд. 4, м. Херсон.

У випадку неявки відповідачів у судове засідання справа 
буде розглянута за їх відсутністю.

Суддя А. В. Дашковська

Ічнянський районний суд Чернігівської області викли-
кає для участі у розгляді цивільної справи № 733/271/17, 
№ 2/733/256/17 за позовом Приватного акціонерного то-
вариства «Страхова компанія «Українська страхова гру-
па» до Хотінь Євгена Миколайовича про відшкодуван-
ня шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспорт-
ної пригоди як відповідача Хотінь Євгена Миколайовича 
(останнє місце проживання: с. Гмирянка, вул. Горького, 
5 Ічнянського району Чернігівської області).

Судове засідання відбудеться о 08 годині 30 хвилин 
12 травня 2017 року під головуванням судді Т. В. Кара-
пиш в приміщенні Ічнянського районного суду, розташо-
ваного за адресою: м. Ічня, вулиця Коваля, № 10 Черні-
гівської області.

У разі неявки відповідача до суду без поважних при-
чин або неповідомлення про причини неявки, справа бу-
де розглянута у його відсутність, за наявності доказів, що 
містяться в матеріалах справи.

Малиновський районний суд м. Одеси викликає: 
Бєлокобильського Євгена Олександровича, остан-
нє відоме місце проживання: м. Одеса, вул. Ак. Ко-
рольова, 30, кв. 5, у судове засідання по цивільній 
справі за позовом Литвиненко Ніни Василівни, Васи-
льєвої Лідії Миколаївни до Бєлокобильського Євгена 
Олександровича, третя особа, яка не заявляє само-
стійних вимог щодо предмету спору: Приватний но-
таріус Одеського міського нотаріального округу Лас-
тівка Вікторія Миколаївна, про зняття арешту з май-
на, яке призначене до слухання на 22.05.2017 ро-
ку об 11 год. 00 хв. у каб. № 213 суду за адресою:  
м. Одеса, вул. В. Стуса, 1-а.

У разі неявки у судове засідання без поважних 
причин, розгляд справи буде проведено за Вашої 
відсутності за наявними у справі доказами.

Суддя Сегеда О. М.

В судове засідання, яке відбудеться 22.05.2017 о 10 го-
дині, в приміщенні Козятинського міськрайонного суду Він-
ницької області (вул. Грушевського, 64, м. Козятин) по ци-
вільній справі за позовом Жикевича Ігоря Євгеновича до 
Корнєєвої Тетяни Юріївни, Корнєєва Дениса Дмитровича, 
Корнєєва Сергія Романовича, Корнєєвої Вікторії Юріївни 
про усунення перешкод у користуванні квартирою, шляхом 
визнання осіб такими, що втратили право на користуван-
ня житловим приміщенням, викликається Корнєєва Тетяна 
Юріївна, як відповідач, а також, як законний представник не-
повнолітніх відповідачів: Корнєєвої Тетяни Юріївни, Корнєє-
ва Дениса Дмитровича, Корнєєва Сергія Романовича, Корнє-
євої Вікторії Юріївни. Останнє відоме місце проживання Кор-
нєєвої Тетяни Юріївни: вул. Склярова, 1, кв. 67, м. Козятин 
Вінницької області.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва-
жається повідомленим про час і місце розгляду справи і у 
випадку його неявки справа буде розглянута у його відсут-
ності.

Головуючий суддя Д. В. Сорока

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Каніщу Вікторію Валеріївну, 20.11.1969 ро-
ку народження, в якості обвинуваченої в судове засідання по кримінальному провадженню 
№42015110330000017 внесеного до ЄРДР 13.03.2015 року за обвинуваченням Каніщі Вікторії Вале-
ріївни у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК 
України, яке призначено на 09 год. 00 хв. 15 травня 2017 року.

Здійснювати спеціальне судове провадження стосовно обвинуваченої Каніщі Вікторії Валеріїв-
ни у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК 
України.

Суддя О. В. Мєлєшак 

Євдокимов Володимир Вікторович, 07 березня 1980 року народження, місце народження: місто 
Горлівка Донецької області, місце реєстрації: Донецька область, місто Горлівка, вулиця Радгоспна, 
5, місце проживання: Київська область, місто Бровари, вулиця Черняховського, 17, квартира 65, ви-
кликається до Броварського міськрайонного суду Київської області як відповідач по цивільній спра-
ві № 361/1371/17 (провадження № 2/361/1428/17) за позовом Євдокимової Тетяни Миколаївни до 
Євдокимова Володимира Вікторовича про розірвання шлюбу.

Судовий розгляд справи відбудеться 07 червня 2017 року о 08 год. 35 хв. Явка до суду обов’язкова. 
Адреса суду: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Грушевського, 2, кабінет (зал с/з) № 217.

Суддя В. О. Василишин

Дзержинський міський суд Донецької облас-
ті викликає Кулешу Наталію В’ячеславівну по 
кримінальному провадженню №296/7656/16-к 
як обвинувачену у вчиненні злочинів за ч. 1  
ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України у судове за-
сідання, яке відбудеться 11.05.2017 об 11-00 
год. Явка обвинуваченої обов’язкова. 

Суддя Качаленко Є. В.

Дружківський міський суд Донецької обл. (адреса суду: 84200, Донецька обл., м. Дружківка, вул.Енгельса, 45) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

10.05.2017 о 14:00 до Руднева Раїса Євгенівна (останнє відоме місце реєстрації: 84207, Донецька обл., м. Дружківка,  
вул. Дружби, буд. 79, кв. 41) справа № 229/784/17, суддя Гонтар А. Л.

11.05.2017 о 09:00 до Мушко Олександр Петрович (останнє відоме місце реєстрації: 84200, Донецька обл., м. Дружківка, 
вул. Леніна, буд. 31, кв. 43) справа № 229/737/17, суддя Петров Є. В.

11.05.2017 о 08:30 до Герус Олексій Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 84200, Донецька обл., м. Дружківка, 
вул. Новосадова, буд. 17) справа № 229/715/17, суддя Петров Є. В.

17.05.2017 о 15:00 до Седашов Юрій Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 84203, Донецька обл., м. Дружків-
ка, вул. Свободи, буд. 9, кв. 15) справа № 229/1133/17, суддя Гонтар А. Л.

24.05.2017 об 11:00 до Роякін Микола Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 84201, Донецька обл., м. Друж-
ківка, вул. Радченко буд. 38, кв. 413) справа № 229/1138/17, суддя Гонтар А. Л.

24.05.2017 о 09:00 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.

12.05.2017 о 10:00 до Буракова Вікторія Петрівна (останнє відоме місце реєстрації: 84293, Донецька обл., м. Дружківка, 
вул. Шварова, буд. 97) справа № 229/781/17, суддя Гонтар А. Л.

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

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

Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської обл. (адре-
са суду: 16610, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка,  
57 а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

12.05.2017 о 08:00 до Батиліна Валентина Геннадіївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 16600, Чернігівська обл., 
м. Ніжин, вул. Об’їжджа, буд. 29) справа № 740/568/17,  
суддя Ковальова Т. Г.

15.06.2017 о 08:45 до Бурдейний Герман Анатолійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 16624, Чернігівська обл., 
Ніжинський р-н, с. Вертівка, вул. Гоголя, буд. 10) справа  
№ 740/324/17, суддя Олійник В. П.

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.

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

10.05.2017 о 08:30 до Нефьодова Олена Геннадіїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 84010, Донецька обл., 
Олександрівський р-н, с. Новоолександрівка, вул. Свердло-
ва, буд. 5) справа № 240/124/17, суддя Шинкаренко А. І.

11.05.2017 об 11:00 до Орлов Петро Миколайович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 84057, Донецька обл., Олексан-
дрівський р-н, с. Новоіверське, вул. Гірняцька, буд. 17) спра-
ва № 240/172/17, 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.

Краснолиманський міський суд Донецької обл. (адреса суду: 84406, Донецька 
обл., м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 13) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

16.05.2017 о 08:00 до Яковенко Руслан Валерійович (останнє відоме місце реє-
страції: 84400, Донецька обл., м. Лиман, вул. Свободи, буд. 47б) справа № 236/855/17, 
суддя Бікезіна О. В.

10.05.2017 об 11:45 до Коломієць Валентина Михайлівна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 84401, Донецька обл., м. Лиман, вул. Лермонтова, кв. 5) справа  
№ 236/1059/17, суддя Шаньшина М. В.

10.05.2017 о 10:45 до Токар Володимир Іванович (останнє відоме місце реєстрації: 
84402, Донецька обл., м. Лиман, вул. Енергетиків, буд. 1, кв. 2) справа № 236/1057/17, 
суддя Шаньшина М. В.

10.05.2017 об 11:15 до Самойленко Володимир Володимирович (останнє відоме 
місце реєстрації: 84450, Донецька обл., Лиманський р-н, с. Дробишеве, вул. Радян-
ська, буд. 104) справа № 236/1061/17, суддя Шаньшина М. В.

11.05.2017 о 09:45 до Чекоданова Катерина Юріївна (останнє відоме місце реє-
страції: 84412, Донецька обл., Лиманський р-н, с. Лозове, пров. Мирний, буд. 2) спра-
ва № 236/1067/17, суддя Шаньшина М. В.

11.05.2017 о 10:15 до Жаданов Роман Володимирович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 84400, Донецька обл., м. Лиман, вул. Ленінградська, буд. 37) справа  
№ 236/1069/17, суддя Шаньшина М. В.

11.05.2017 о 09:30 до Гніденко Олександр Олександрович (останнє відоме місце 
реєстрації: 84432, Донецька обл., Лиманський р-н, с. Ярова, вул. Пролетарська, буд. 
7) справа № 236/1065/17, суддя Шаньшина М. В.

12.05.2017 о 08:45 до Діденко Сергій Володимирович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 84401, Донецька обл., м. Лиман, вул. Крупської, буд. 4, гурт.) справа  
№ 236/1055/17, суддя Шаньшина М. В.

12.05.2017 о 09:00 до Сироватська Наталія Станіславівна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 84500, Донецька обл., Лиманський р-н, с. Озерне, вул. Радянська, буд. 2) 
справа № 236/1051/17, суддя Шаньшина М. В.

16.05.2017 о 08:45 до Волковський Олексій Вікторович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 84442, Донецька обл., Лиманський р-н, смт Зарічне (Кіровськ), вул. Галі  
Тимофєєвої, буд. 26) справа № 236/848/17, суддя Бікезіна О. В.

16.05.2017 о 08:30 до Систєрова Анастасія Володимирівна (останнє відоме місце 
реєстрації: 84404, Донецька обл., м. Красний Лиман, вул. Крупської, буд. 4) справа  
№ 236/845/17, суддя Бікезіна О. В.

16.05.2017 о 08:15 до Кумлик Олена Михайлівна (останнє відоме місце реєстрації: 
84400, Донецька обл., м. Лиман, вул. Котовського, буд. 109) справа № 236/851/17, 
суддя Бікезіна О. В.

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

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

Прилуцький міськрайонний суд (адреса суду: 17507, Чернігівська обл., 
м. Прилуки, вул. Котляревського, 62) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться:

13.05.2017 о 08:10 до Омельяненко Клавдія Георгіївна (останнє відо-
ме місце реєстрації: 17522, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, с. Петрів-
ка, вул. Горленка, буд. 34) справа № 742/993/17, суддя Коваленко А. В.

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

Кремінський районний суд Луганської обл. (адреса суду: 92900, 
Луганська обл., м. Кремінне, вул. Красна, 5) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судо-
ве засідання, яке відбудеться 12.05.2017 о 08:00 до Мойсєєнко Олек-
сій Петрович (останнє відоме місце реєстрації: 92907, Луганська обл., 
Кремінський р-н, с. Стара Краснянка, вул. Пролетарська, буд. 92) 
справа № 414/603/17, суддя Акулов Є. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення 
про причини неявки справа буде розглянута за його  відсутності за на-
явними 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.

Жовтоводський міський суд Дніпропетровської обл. (адреса суду: 
52200, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Маяковського,129) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнен-
ня заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться   12.05.2017 о 
10:00 до Сінішина Ніна Станіславівна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 52202, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Івана Франка, 
буд. 40, кв. 55) справа № 176/338/17, суддя Гусейнов К. А.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення 
про причини неявки справа буде розглянута за його  відсутності за на-
явними 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.

Октябрський районний суд м.Полтави (адреса суду: 36002, Полтав-
ська обл., м. Полтава, вул. Навроцького, 5) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судо-
ве засідання, яке відбудеться:

12.05.2017 о 08:30 до Майборода Олеся Олександрівна (останнє 
відоме місце реєстрації: 36020, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Со-
борності, буд. 39) справа № 554/1191/17, суддя Січиокно Т. О.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення 
про причини неявки справа буде розглянута за його  відсутності за на-
явними 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.

Яготинський районний суд Київської обл. (адреса суду: 07700, Ки-
ївська обл., м. Яготин, вул. Незалежності, 67) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судо-
ве засідання, яке відбудеться:

11.05.2017 о 15:30 до Вишнивецька Людмила Василівна (останнє 
відоме місце реєстрації: 07700, Київська обл., м. Яготин, вул. Котля-
ревського, буд. 42) справа № 382/466/17, суддя Карпович В. Д.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення 
про причини неявки справа буде розглянута за його  відсутності за на-
явними 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.

Новоукраїнський районний суд Кіровоградської обл. (адреса суду: 
27100, Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка, вул. Леніна, 34) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгова-
ності, у судове засідання, яке відбудеться:

10.05.2017 о 09:20 до Маркович (Шорота) Наталія Вікторівна (останнє 
відоме місце реєстрації: 27160, Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, 
с. Рівне, вул. Пушкіна, буд. 48) справа № 396/252/17, суддя Шепетько В. І.

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

Галицький районний суд Івано-Франківської обл. (адреса суду: 
77100, Івано-Франківська обл., м. Галич, вул. Караїмська, 10) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення за-
боргованості, у судове засідання, яке відбудеться:

11.05.2017 о 09:30 до Тимус Марія Василівна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 77101, Івано-Франківська обл., Галицький р-н, м. Га-
лич, вул. Гора, буд. 217) справа № 341/527/17, суддя Максимчин Ю. Д.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення 
про причини неявки справа буде розглянута за його  відсутності за на-
явними 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 відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться:

10.05.2017 о 08:20 до Юшко Валентина Василівна (останнє відоме 
місце реєстрації: 70600, Запорізька обл., м. Пологи, вул. Карла Марк-
са, буд. 504, кв. 80) справа № 324/345/17, суддя Каретник Ю. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення 
про причини неявки справа буде розглянута за його  відсутності за на-
явними 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.

Коропський районний суд Чернігівської об-
ласті. (адреса суду: 16200, Чернігівська обл., 
смт Короп, вул. Кибальчича, 12) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться:

11.05.2017 о 15:00 до Панасенко Альо-
на Сергіївна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 16251, Чернігівська обл., Коропський р-н,  
с. Карильське, вул. Підлісівка буд. 48) справа  
№ 735/362/17, суддя Балаба О. А.

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.

Великомихайлівський районний суд Одесь-
кої обл. (адреса суду: 67100, Одеська обл., смт 
Великомихайлівка, вул. Пушкіна, 2б) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться:

12.05.2017 о 10:00 до Прокопенко Олександр 
Васильович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 67100, Одеська обл., смт Велика Михайлів-
ка, вул. Садова, буд. 24) справа № 498/267/17,  
суддя Ткачук О. Л.

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.

Кременчуцький районний суд Полтавської 
обл. (адреса суду: 39600, Полтавська обл.,  
м. Кременчук, вул. Цюрупи, 31) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про 
стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться  12.05.2017 о 09:00 до Ле-
вицька (Даленко) Катерина Анатоліївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 39760, Полтавська 
обл., Кременчуцький р-н, с. Білецьківка, вул. 
Комарова, буд. 36) справа № 536/251/17, суддя  
Клименко С. 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.

Полтавський районний суд Полтавської обл. 
(адреса суду: 36200, Полтавська обл., м. Полта-
ва, вул. Фрунзе, 154а) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення 
заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться:

12.05.2017 о 09:15 до Павленко Олександр 
Петрович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 38741, Полтавська обл., Полтавський р-н.,  
с. Божкове, вул. Залізнична, буд. 1/1) справа  
№ 545/119/17, суддя Цибізова С. А.

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.

П’ятихатський районний суд Дніпропетров-
ської обл. (адреса суду: 52100, Дніпропетров-
ська обл., м. П’ятихатки, вул. Шевченко, 114) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк», про стягнення заборгованості, у судо-
ве засідання, яке відбудеться  12.05.2017 о 08:30 
до Руденко Віталій Григорович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 52100, Дніпропетровська 
обл., м. П’ятихатки, вул. Леніна, буд. 45) справа  
№ 190/398/17, суддя Легкошерст Ю. 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.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІСТКА
Підозрюваний(на)

Романенко Володимир Вікторович 26.09.1970 м. Ялта, вул. Дмитрієва, 4, Автономна  
Республіка Крим

42016000000002695

Кулєшова Оксана Ігорівна 06.11.1980 м. Ялта, вул. Дмитрієва, 4, Автономна  
Республіка Крим

42016000000002697

Гулевич Юрій Григорович 31.07.1959 м. Сімферополь, вул. Балаклавська, 117,  
кв. 64, Автономна Республіка Крим

42016000000002457

Уржумова Наталя Валеріївна 21.02.1972 м. Сімферополь, вул. Кечкеметська, 87, кв. 54  
Автономна Республіка Крим

42016000000002461

Федоренко Евеліна Робертівна 03.09.1972 м. Сімферополь, вул. Складська, 25/19  
Автономна Республіка Крим

42016000000002450

Кулінська Наталя Володимирівна 20.05.1975 м. Феодосія, вул. Свердлова, 1, Автономна  
Республіка Крим

42016000000002373

Шаповал Анастасія Володимирівна 06.09.1983 м. Феодосія, вул. Свердлова, 1, Автономна  
Республіка Крим

42016000000002380

Лантратова Антоніна Іванівна 08.09.1963 м. Алушта, вул. Судацька, 24, Автономна  
Республіка Крим

42016000000002622

Биховець Михайло Олександрович 13.08.1976 м. Сімферополь, вул. Лексіна, 46, кв. 58,  
Автономна Республіка Крим

42016000000002612

Короткова Любов Михайлівна 19.08.1966 м. Керч, вул. Свердлова, 4, Автономна  
Республіка Крим

42017000000001043

Іщенко Василь Іванович 10.02.1954 м. Сімферополь, вул. Павленка, 2, Автономна  
Республіка Крим

42016000000002629

Авраміді Тетяна Станіславівна 03.06.1972 м. Сімферополь, вул. Павленка, 2 Автономна  
Республіка Крим

42016000000002702

Рошка Марина Володимирівна 20.02.1976 вул. Павленка, 2, м.Сімферополь, Автономна  
Республіка Крим

42016000000003290

Белоусов Едуард Феліксович 27.07.1958 вул. Павленка, 2, м.Сімферополь, Автономна  
Республіка Крим

42016000000002711

Тимошенко Катерина Григорівна 06.05.1967 вул. Павленка, 2, м.Сімферополь, Автономна  
Республіка Крим

42016000000002767

відповідно до вимог ст. 290 КПК України викликається на 12 травня 2017 року з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. до прокурора відді-
лу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених 
на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України Василенка С. М. у кабінет №712 за адресою: бульвар Лесі Укра-
їнки, 26-а, м. Київ (тел. 044-596-70-13), для повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріа-
лів досудового розслідування.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5)  тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимча-

сово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

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

ється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним по-
вістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини сво-
го неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі:від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати - у випадку не-
прибуття на виклик слідчого, прокурора;від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого 
судді, суду.

2.  У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід.
3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом. (Частину четверту статті 139 виключе-

но на підставі Закону № 767-VII від 23.02.2014).
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної при-

чини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою 
для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних  
провадженнях слідчих слідчого відділу управління  
з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях  
Генеральної прокуратури України                            Василенко С.

Артемівський міськрайонний суд Доне-
цької області (84500, Донецька область, м. Бах-
мут, вул. Миру, 5) розглядає кримінальну справу  
№ 219/11159/16-к за обвинуваченням Шевчука Дми-
тра Анатолійовича до за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачений по справі Шевчук Дмитро Анатолійо-
вич, 12.07.1978 р. н., який мешкає за адресою: Доне-
цька область, м. Єнакієве, вул. Красна, буд. 7, викли-
кається у судове засідання, яке відбудеться 11 травня 
2017 року о 15 год. 00 хв.

Суддя Любчик О. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом № 219/553/17 – Тіхун Анас-
тасія Олегівна до Панкеєва Артема Юрійовича про розірван-
ня шлюбу.

Відповідач по справі Панкеєв Артем Юрійович, який пере-
буває за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, с. Оленів-
ка, вул. Ялтинська, буд. 2А. Судове засідання відбудеться 11 
травня 2017 року о 08 год. 45 хв.

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

Суддя Любчик О. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84500, Донецька область, м. Бахмут, Донецька область, 
вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ 
«Приват Банк» до Бобкової Світлани Ігорівни про стягнен-
ня заборгованості.

Відповідач по справі Бобкова Світлана Ігорівна, 04.04.1983 
року народження, яка проживає: Донецька область, м. Бах-
мут, пров. Шевченка 2-й, буд. 3, викликається на 11.05.2017 
року на 09 годину 00 хвилин до суду, кабінет № 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 ПАТ КБ «Приват Банк» до 
Борисенка Станіслава Андрійовича про стягнення заборго-
ваності.

Відповідач по справі Борисенко Станіслав Андрійович, 
07.04.1992 року народження, який проживає: Донецька об-
ласть, м. Сіверськ, вул. Садова, буд. 55, кв. 1 викликається 
на 11.05.2017 року на 09 годину 00 хвилин до суду, кабінет  
№ 312, для участі у розгляді справи по суті.

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 Погрібна Н. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84500, Донецька область, м. Бахмут, Донецька область, 
вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ 
«Приват Банк» до Альникова Олександра Івановича про стяг-
нення заборгованості.

Відповідач по справі Альников Олександр Іванович, 
09.10.1966 року народження, який проживає: Донецька об-
ласть, м. Часів Яр, вул. Південна, буд. 17, викликається на 
12.05.2017 року на 09 годину 00 хвилин до суду, кабінет  
№ 312, для участі у розгляді справи по суті.

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 Погрібна Н. М.

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

Відповідач по справі Паліївець Наталя Сергіївна, 
21.08.1993 року народження, яка проживає: Донецька об-
ласть, м. Бахмут, вул. Тимірязєва, буд. 20, викликається на 
11.05.2017 року на 09 годину 00 хвилин до суду, кабінет  
№ 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  
(м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу № 2/219/1952/2017 за позовом ПАТ КБ «При-
ват Банк» до Лученкової Любові Василівни про стягнення за-
боргованності.

Відповідач у справі Лученкова Любов Василівна, остан-
нє місце реєстрації: Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 
42/18, викликається на 11.05.2017 року на 08.30 годину до 
суду, каб. № 309 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 Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті викликає у судове засідання, яке відбудеть-
ся 11.05.2017 року о 09.30 годині в приміщенні Ар-
темівського міськрайонного суду Донецької області 
за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 
5, Гусарова Геннадія Миколайовича (останнє відоме 
місце реєстрації: Донецька область, м. Єнакієве, сел. 
Карла-Маркса, вул. Садова, буд. 16), як відповідача 
по цивільній справі № 219/932/17 за позовом Гусаро-
вої Ольги Іванівни про розірвання шлюбу.

Суддя Дубовик Р. Є.
Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, 

м. Добропілля, Донецької області, вул. Банкова, буд. 39А) роз-
глядає кримінальне провадження (справа № 227/1066/17) за об-
винуваченням Генерозової Олександри Іванівни, 10 вересня 1957 
року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ст. 110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачена:
Генерозова Олександра Іванівна, 10 вересня 1957 року наро-

дження, що мешкає за останньою відомою адресою: Донецька 
область, м. Харцизьк, вул. Суворова, буд. 44, кв. 4, викликаєть-
ся на 12 травня 2017 року на 10 год. 00 хв. до Добропільського 
міськрайонного суду Донецької області, кабінет № 12, для учас-
ті у підготовчому судовому засіданні по кримінальному прова-
дженню. Головуючий суддя Притуляк С. А., судді Тітова Т. А.,  
Тимофєєва Г. Л.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріупо-
ля (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розгля-
дає справу за кримінальним провадженням віднос-
но Лакізи Олексія Ігоровича, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Обвинувачений Лакіза Олексій Ігорович викли-
кається на 11 травня 2017 року на 08.45 годину, 26 
травня 2017 року на 08.30 годину, на 08 червня 2017 
року на 08.30 годину до Орджонікідзевського район-
ного суду міста Маріуполя Донецької області для 
участі в розгляді справи по суті.

Суддя Щербіна А. В.

Новогродівський міський суд Донецької області (85483, 
м. Новогродівка, вул. Риночна 110) розглядає цивільну спра-
ву за позовом  Медвідь Вячеслава Володимировича до Мед-
відь Олени Федорівни про визнання особи такою, що втрати-
ла право користування жилим приміщенням. Відповідачка у 
справі Медвідь Олена Федорівна (зареєстрована за адресою: 
85483, Донецька область, місто Новоградівка, вул. Молодіж-
на (Піонерська), 3/19) викликається на 12 травня 2017 року на 
13 год. 00 хв. до суду в каб. № 6 для участі у розгляді справи.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення що-
до позову. У випадку неприбуття відповідач повинен повідо-
мити суд про причини неявки, в іншому випадку справу бу-
де розглянуто у його відсутність, на підставі наявних у спра-
ві даних чи доказів.

Суддя Грідяєва М. В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Банко-
ва, буд. 39А) розглядає кримінальне провадження (справа  
№ 227/1059/17) за обвинуваченням Гільванової Нурії Загірів-
ни, 28 березня 1982 року народження, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачена:
Гільванова Нурія Загірівна, 28 березня 1982 року наро-

дження, що мешкає за останньою відомою адресою: Доне-
цька область, м. Харцизьк, вул. Заречна, буд. 252, кв. 29, ви-
кликається на 11 травня 2017 року об 11 год. 00 хв. до До-
бропільського міськрайонного суду Донецької області, ка-
бінет № 7, для участі у підготовчому судовому засіданні по 
кримінальному провадженню. Головуючий суддя Тимофєє-
ва Г. Л., судді Корнєєва В. В., Хоменко Д. Є.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ломоносо-
ва, № 157) розглядає цивільну справу за позовом Прохожа-
євої А. А. до Султанова Д. М. про стягнення аліментів. Відпо-
відач у цивільній справі № 233/1202/17 Султанов Денис Ми-
колайович, 30.09.1987 р.н., зареєстрований: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, с-ще Нижня Кринка, вул. Севастополь-
ська, 43, викликається у судове засідання на 08.45 год. 11 
травня 2017 р. Розгляд відбудеться в приміщенні Костян-
тинівського міськрайонного суду Донецької області (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

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідача Реброва Олексія Михайловича по 
справі № 408/7244/16-ц; (2/408/1657/16) за позовом 
ПАТ «Державний експортно-імпортний банк Украї-
ни» про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 15 травня 2017 ро-
ку о 16:30 годині, у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сто-
рін вони вважаються повідомленими про час та міс-
це слухання справи.

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

Суддя В. А. Карягіна

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл.50-річчя Перемоги, 34, викликає Луганську міську ра-
ду Луганської області, як відповідача в судове засідан-
ня по цивільній справі № 426/5890/17 за позовною зая-
вою представника позивачів Бородіна Григорія Васильо-
вича, Бородіної Людмили Володимирівни - Пономаренка 
Павла Івановича до Луганської міської ради про визна-
ння права власності в порядку успадкування за законом, 
що відбудеться 16 травня 2017 року о 09-00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого ко-
мітету Фастівської міської ради запрошує Доро-
фійчука Олександра Сергійовича (вул. Соборна, 67, 
кв. 112, м. Фастів, Київська обл.) на засідання ко-
місії з питань захисту прав дитини, яке відбудеться 
25.05.2017 року о 09.00 год., каб. 109, за адресою: 
Київська обл., м. Фастів, пл. Соборна, 1 (приміщення 
Фастівської міської ради).

При собі вам необхідно мати:
- паспорт;
- ідентифікаційний номер;
- характеристику з місцем проживання;
- характеристику з місця роботи.

Веселівський районний суд Запорізької області викликає Притуляк 
Василя Івановича в судове засідання по цивільній справі № 313/394/17 
за позовом Притуляк Катерини Володимирівни до Притуляк Василя Іва-
новича про визнання права власності на житловий будинок. Судове за-
сідання відбудеться 22 травня 2017 року о 10 год. 00 хв. в приміщен-
ні Веселівського районного суду Запорізької області за адресою: Запо-
різька область, Веселівський район, смт Веселе, вул. Центральна, буд. 
135. У разі неявки відповідача справа буде розглянута без вашої участі.

Суддя О. А. Калабухова

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, 
вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за позовом Подпалової 
Альони Валеріївни до Подпалова Сергія В’ячеславовича, який зареєстрований 
за адресою: Донецька обл., м. Макіївка, вул. Пушкіна, буд. 32 про розірван-
ня шлюбу, викликається на 19 травня 2017 року о 09.30 годині, до суду, каб.  
№ 23, для участі у розгляді справи по суті (№ 2/234/3062/17).

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

Суддя Переверзева Л. І.

Втрачений поспорт 

АЕ 350201, виданий 

Індустріальним РВ ДМУ УМВС 

України в Дніпропетровській 

області 1 липня 1996 р. на ім’я 

Косенко Олесі Володимирівни, 

вважати недійсним.

Втрачений судновий білет 

на моторний човен «Крим», 

бортовий номер ДАП 4372 к, 

виданий на ім’я Гальмакова 

Костянтина Павловича, 

вважати недійсним.

Ріпкинський районний суд Чернігівської облас-
ті викликає як відповідача Кийшиєва (Кішієва) Сей-
мура Машалла Огли, 02.08.1975 року народження 
(останнє відоме місце проживання: с. Розсудів, Ріп-
кинського району, Чернігівської області, вул. Лісна, 
буд. 5), для участі в судовому засіданні у цивільній 
справі № 743/211/17 за позовом Товариства з додат-
ковою відповідальністю «Страхова компанія «ВіДі-
Страхування» до Кийшиєва (Кішієва) Сеймура Ма-
шалла Огли про відшкодування шкоди, заподіяної 
внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Судове засідання відбудеться 12 травня 2017 ро-
ку о 12 год. 00 хв. у приміщенні Ріпкинського район-
ного суду Чернігівської області, що знаходиться за 
адресою: смт Ріпки, Ріпкинського району, Чернігів-
ської області, вул. Святомиколаївська, 94.

У разі неявки відповідача в судове засідання спра-
ва буде розглянута за його відсутності.

Суддя Є. А. Жовток

Рубіжанський міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Первушина Ігоря Ігоревича, по 
цивільній справі 425/549//17; № 2/425/228/17 за по-
зовом Казакової Ганни Олександрівни до Первушина 
Ігоря Ігоревича про надання дозволу на багаторазові 
тимчасові виїзди та в’їзди малолітнім дітям без зго-
ди та супроводу батька на неконтрольовану терито-
рію України у межах Луганської та Донецької облас-
тей та за кордон, яке відбудеться 11 травня 2017 ро-
ку о 09 год. 30 хв. в приміщенні Рубіжанського місь-
кого суду.

У випадку вашої неявки, суд врахує це та розгляне 
справу 18.05.2017 року о 10 годині 00 хвилин.

У разі неявки відповідача у судове засідання, суд 
розглядатиме справу без вашої участі згідно ст. 169 
Цивільно-процесуального кодексу України.

Адреса суду: Луганська область, м. Рубіжне, вул. 
Миру, 34.

Суддя Д. С. Коваленко

Чернігівський районний суд Запорізької облас-
ті викликає у судове засідання, яке відбудеться о 09 
год. 00 хв. 18 травня 2017 року в приміщенні Чер-
нігівського районного суду Запорізької області за 
адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул. 
Соборна (Леніна) буд. 391, Ручицину Оксану Леоні-
дівну, останнє відоме місце реєстрації: 86300, Доне-
цька область, м. Кіровське, вул. Театральна, 8, кв. 55, 
Ручицина Євгена Геннадійовича, останнє відоме міс-
це реєстрації: 86300, Донецька область, м. Кіровське, 
вул. Театральна, 8, кв. 55, як відповідачів по цивіль-
ній справі № 329/310/17 за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Державний Ощадний банк 
України» в особі філії Донецьке обласне управління 
AT «Ощадбанк» до Ручициної Оксани Леонідівни, Ру-
чицина Євгена Геннадійовича про стягнення забор-
гованості.

Суддя Богослов А. В.

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя До-
нецької області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знахо-
диться цивільна справа за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Банк Камбіо» до Великоднього Сергія Івановича, Се-
менова Олександра Олександровича, Савінова Костянтина Льво-
вича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачі:
Великодній Сергій Іванович, який зареєстрований за адресою: 

вул. Троїцька, 16, кв.185, м. Маріуполь;
Семенов Олександр Олександрович, який зареєстрований за 

адресою: вул. Чапаєва, 6 кв.50 м. Донецьк;
Савінов Костянтин Львович, який зареєстрований за адресою: 

вул. Северська, 21, кв.71, м. Донецьк, викликаються для участі у 
судових засіданнях, які відбудуться 11 травня 2017 року о 08.20 
годині та 23 травня о 08.30 годині в приміщенні суду за адресою: 
м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 11.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази, якими вони обґрунтовуються. У випадку непри-
буття відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, 
інакше справа буде розглянута у їх відсутності. 

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

Нетішинський міський суд Хмельницької області 
(адреса суду: Хмельницька область, м. Нетішин, пр-т 
Незалежності, 12) викликає відповідача за позовом 
Управління соціального захисту населення виконав-
чого комітету Нетішинської міської ради про стягнен-
ня надміру виплачених коштів щомісячної адресної 
допомоги внутрішньо переміщеним особам для по-
криття витрат на проживання, в тому числі на опла-
ту житлово-комунальних послуг, у судове засідання, 
яке відбудеться:

29 травня 2017 року о 09 год. 00 хв. до Кобзар 
Едуарда Олександровича (останнє відоме місце ре-
єстрації: 30100, Хмельницька обл., м. Нетішин, пр-т  
Миру, 1, кв. 36), справа №2/679/279/2017, суддя  
Базарник Б. І.

29 травня 2017 року о 10 год. 00 хв. до Суворо-
вої Ганни Сергіївни (останнє відоме місце реєстра-
ції: 30100, Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. Шев-
ченка, 16, кв. 62), справа №2/679/281/2017, суддя  
Базарник Б. І.

29 травня 2017 року об 11 год. 00 хв. до Козло-
вої Зінаїди Петрівни (останнє відоме місце реєстра-
ції: 30100, Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. Бу-
дівельників, 7, кв. 83), справа №2/679/282/2017,  
суддя Базарник Б. І.

З опублікуванням оголошення відповідач вважа-
ється повідомленим про розгляд справи.

У випадку неявки відповідача в судове засідання, 
справа буде розглянута на підставі наявних у ній до-
казів на підставі ст. 169 ЦПК України.

Київський  районний суд м. Харкова викликає 
держателя втрачених інвестиційних сертифікатів 
на пред’явника пайового венчурного інвестиційно-
го фонду «Сків» недиверсифікованого виду закри-
того типу Товариства з обмеженою відповідальніс-
тю Компанія з управління активами «Спагія»; адре-
са емітента: 61057, м. Харків,  вул. Сумська 26, кв. 
13; код емітента за ЄДРПОУ 32947491; код фонду 
за Єдиним Державним реєстром інститутів спільно-
го інвестування 233078; код випуску цінного паперу 
UA 200356GB07; номінальна вартість одного серти-
фіката 2000,00 грн.; сертифікати інвестиційних сер-
тифікатів серія Б № з 000007 по 000200, з 000243 по 
000920, з 000922 по 001650, з 001652 по 001660, з 
001666 по 001688, з 001692 по 002192, з 002195 по 
003999, з 004001 по 006622.

Ухвалою  Київського  районного суду  м. Харко-
ва від 07.04.2017 р. по справі №640/3407/17 запро-
поновано держателю інвестиційних сертифікатів на 
пред’явника повідомити Київський районний суд 
м. Харкова (61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 
7-Б) у тримісячний строк з дня публікації про ви-
клик про свої права на інвестиційні сертифікати на 
пред’явника.

Заявником по справі є Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Амстіл Механікс Лімітед», Кіпр,  
м. Нікосія, вул. Есперідон, 12, 4-ий поверх, адреса 
для листування:  36007, м. Полтава, пров. Перспек-
тивний, 3.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу за позовом ПАТ «Державний ощад-
ний банк України» до Аксьонова В. С. про стягнення за-
боргованості; за позовом ПАТ «Державний ощадний 
банк України» до Новак Т. О. про стягнення заборгова-
ності за позовом ПАТ «Державний ощадний банк Украї-
ни» до Харчевіна А. І., Харчевіна В. В. про стягнення за-
боргованості.

Відповідач по справі Аксьонов Віктор Сергійович, що 
проживає за адресою: Донецька область м. Горлівка, 
вул. Анапська, б. 33, викликається на 08.00. год. 11 трав-
ня 2017 року до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач по справі Новак Тетяна Олександрівна, 
що проживає за адресою: Донецька область, м. Горлів-
ка, вул. Жукова, б. 6, кв. 131, викликається на 08.10 год. 
11 травня 2017 року до суду для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідач по справі Харчевін Віталій Павлович, Хар-
чевіна Вікторія Валеріївна, що проживають за адресою: 
Донецька область, м. Горлівка, вул. Покидько, б. 84, ви-
кликаються на 08.05 год. 11 травня 2017 року до суду 
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відпові-
дачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя І. О. Сидоренко

Комсомольський міський суд Полтавської облас-
ті викликає Заболотну Христину Андріївну (останнє 
відоме місце проживання: Полтавська область, міс-
то Горішні Плавні, вулиця Строни будинок № 2, квар-
тира № 18), як відповідачку в судове засідання у ци-
вільній справі за позовом Заболотного Дмитра Воло-
димировича до Заболотної Христини Андріївни про 
розірвання шлюбу. Судове засідання відбудеться 17 
травня 2017 року о 16 год. 40 хв. у приміщенні суду 
за адресою: Полтавська область, м. Горішні Плавні, 
вул. Гірників, 17. У разі неявки, справу буде розгля-
нуто за вашої відсутності.

Суддя О. В. Солоха

Оболонський районний суд м. Києва викликає 
Булгакову Юлію Андріївну, як відповідачку по цивіль-
ній справі № 2/756/1064/17 за позовом Буханченко 
Олександра Анатолійовича до Булгакової Юлії Андрі-
ївни про стягнення заборгованості за договором по-
зики, на 19 травня 2017 року на 13 годин 45 хвилин.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб. 18, 
суддя К. А. Васалатій.

Наслідки неявки в судове засідання особи, яка бе-
ре участь у справі, передбачені ст. ст. 169, 170 ЦПК 
України, ст. 185-3 КпАП України.

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає у 
судове засідання як відповідача Прийму Віталія Яко-
вича по цивільній справі за позовом Дорошенко Та-
мари Іванівни до Прийми Віталія Яковича про визна-
ння права власності на нерухоме майно за набуваль-
ною давністю.

Засідання відбудеться 17 травня 2017 року о 09.30 
год., в приміщенні Соснівського районного суду  
м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316 
в кабінеті № 235. Ваша явка обов’язкова, в разі по-
вторної неявки справа буде розглядатися без учас-
ті відповідача.

Суддя С. А. Пироженко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, 
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу за позовом Десятник Юлії Федорівни до Десятник Пав-
ла Миколайовича, третя особа: Служба у справах дітей управлін-
ня молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської 
ради про стягнення аліментів та позбавлення батьківських прав.

Відповідач по справі: Десятник Павло Миколайович, 1984 р.н., 
мешкаючого: м. Краматорськ, пос. Красногровка, вул. Ушакова, 
23 викликається на 11.05.2017 року на 13 годину 30 хвилин до 
суду, кабінет № 312, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинний 
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута у його відсутність.

Суддя Погрібна Н. М.

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті повідомляє Сердюк Олені Юріївні, мешканці міс-
та Кадіївки (Стаханова) Луганської області, про ухва-
лення заочного рішення від 27.09.2016 року по спра-
ві № 428/8027/16-ц за позовом Сердюк Євгена Воло-
димировича про розірвання шлюбу.

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

Суддя І. О. Юзефович

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, 
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Лагутіна Руслана 
Андрійовича, про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі: Лагутін Руслан Андрійович, 12.04.1992 
року народження, який проживає за адресою: Донецька область, 
Бахмутський район, смт Миронівський, вул. Артема, буд. 1 ви-
кликається на 12.05.2017 року на 09 годину 00 хвилин до суду, 
кабінет № 312, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинний 
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута у його відсутність.

Суддя Погрібна Н. М.

Товарна біржа «Київська агропромислова біржа» повідомляє, що 25 та 26 травня 2017 року відбудеться загальний аук-
ціон з продажу необробленої деревини Київського обласного та по м. Києву УЛМГ Держлісагентства  України (ресурс ІІІ 
кварталу 2017 року), а саме:

Сесія по сосні та ялині, а також техсировині для ВТП, балансах, будлісу, дров’яній деревині, рудсировині  хвойних порід 
відбудеться 25 травня о 10.00 годині.

Сесія по дубу та інших листяних породах деревини, техсировині для ВТП (т/л, м/л), рудсировині (т/л, м/л), балансах  
(т/л, м/л), фанерному кряжу (т/л, м/л), будлісу (т/л, м/л), дров’яній деревині (т/л, м/л) відбудеться 26 травня о 10.00 годині.

Торги проводяться в приміщенні біржі (м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 5, приміщення 6Б, 5-й по-
верх, торговий зал товарної біржі «Київська агропромислова біржа»). 

 Суб’єкти підприємницької діяльності та фізичні особи, що бажають взяти участь в аукціоні, подають за адресою 01004 
м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 5, приміщення 6Б, 5 поверх,  (тел. 044 230 95 49)  такі документи:

1. Заяву на участь в аукціонних торгах.
2. Належним чином засвідчені копії Свідоцтва про державну реєстрацію підприємства або Виписки з єдиного державно-

го реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (юридичної особи або фізичної особи — підприємця) та установ-
чих документів (статуту).

3. Копії довідки про взяття на облік платника податків, довідки з державного комітету статистики України та свідоцтва 
про реєстрацію платника податку на додану вартість (свідоцтва про сплату єдиного податку).

4. Довідка за підписом керівника суб`єкта господарювання щодо обсягів фактично переробленої необробленої дереви-
ни за попередній квартал.

5. Довіреність уповноваженим особам покупця з повноваженнями на участь в аукціоні та на підписання договорів купів-
лі — продажу.

6. Документ (копія платіжного доручення), що підтверджує перерахування гарантійного внеску у розмірі 5 відсотків від 
вартості заявлених на купівлю лотів.

Документацію з проведення аукціонних торгів та перелік деревини, що виставляється на аукціонні торги, можна одержа-
ти за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 5, корп. 6Б, 5 поверх, (e-mail: office@agrostock.kiev.ua),  
а також з офіційного веб – сайту біржі www.visnik.kiev.ua . 

Прийом  заявок на загальний аукціон завершується  23 травня 2017 року о 15.00 годині.
Аукціонний Комітет з організації та проведення аукціонних торгів з продажу

необробленої деревини.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в 
судове засідання як відповідача Федорова Віталія 
Петровича (останнє відоме місце проживання від-
повідача: вул. Карла Маркса, 6., м. Зугрес, Донецька 
область) по цивільній справі за позовом Шило Анни 
Сергіївни до Федорова Віталія Петровича про стяг-
нення аліментів, яке відбудеться 17 травня 2017 року 
о 09 год. 20 хв. в приміщенні Дніпровського район-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 
5, каб. 108 (Суддя Астахова О. О.).

У разі неявки, відповідача Федорова В. П. справа 
буде розглянута у його відсутність.

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 13 квітня 2016 року розгляну-

то цивільну справу № 409/446/16-ц за позовною за-

явою Ілюшина Георгія Георгійовича до Ілюшиної На-

талії Миколаївни про розірвання шлюбу та винесе-

но заочне рішення про задоволення позову в повно-

му обсязі.

Суддя Тімінський В. В.

Хмельницький міськрайонний суд повідомляє, що 

слухання справи №686/2525/17 за позовом КС «Лєп-

та» до Педенко А. О., Боваровської О. В. про стягнен-

ня заборгованості відбудеться 10 травня 2017 року 

об 11 год. 45 хв. в приміщенні Хмельницького міськ-

районного суду по вул. Кам’янецька, 117, каб. 1.

Явка Педенко Алли Олександрівни в судове засі-

дання обов’язкова.

Суддя О. Л. Заворотна

В провадженні Київського районного суду м. Оде-
си знаходиться цивільна справа за позовом Робу-
лець Анатолія Андрійовича до Власова Олександра 
Юрійовича, Власової Ольги Ігорівни, Гегамян Люд-
мили Василівни, про визнання договору недійсним, 
у зв’язку з чим повідомляємо відповідача Власова 
Олександра Юрійовича про те, що судове засідання 
відбудеться 29 травня 2017 року о 14 год. 00 хв. в 
приміщенні Київського районного суду м. Одеси, за 
адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 3»б», каб. 215.

Суддя О. М. Куриленко

Старобільський районний суд Луганської області дово-
дить до відома відповідача Кудашкіна Дениса Володимиро-
вича, що по справі за позовом Кудашкіної Олени Сергіївни 
про розірвання шлюбу, 10 квітня 2017 року винесено заочне 
рішення, яким позовні вимоги задоволено в повному обсязі.

Сторони можуть оскаржити заочне рішення в апеляційно-
му порядку до Апеляційного суду Луганської області через 
Старобільський районний суд шляхом подачі апеляційної 
скарги протягом десяти днів з дня його розміщення в газеті.

Додатково повідомляємо, що з текстом рішення Ви мо-
жете ознайомитись в Єдиному Державному Реєстрі Судо-
вих рішень.

Суддя Форощук О. В.

Саратський районний суд Одеської області (68200, 
смт Сарата Одеської області, вул. Крістіана Вернера, 105, 
каб. 1, суддя Бучацька А. І.) викликає в судове засідання 
на 24 травня 2017 року на 14 годину 00 хвилин, Кирило-
ва Івана Анатолійовича, зареєстрованого в с. Зоря, вули-
ця Садова, № 132, Саратського району Одеської області, 
як відповідача у цивільній справі за позовом Приватного 
акціонерного товариства «Страхова компанія «Уніка» до 
Кирилова Івана Анатолійовича про стягнення витрат по 
сплаті страхового відшкодування.

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

Токмацький районний суд Запорізької області викликає 
у судове засідання на 10.00 годину 15 травня 2017 року до 
Токмацького районного суду (Запорізька область, м. Ток-
мак, вул. Володимирська, 28, каб. 10) Козельського Михайла 
Вікторовича, 20.03.1981 р.н., який зареєстрований за адре-
сою: Донецька область, Старобешівський район, м. Комсо-
мольське, вул. Куйбишева, буд.164, кв.21, як відповідача у 
цивільній справі за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Державний Ощадний банк України» в особі філії — 
Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Козель-
ського Михайла Вікторовича про стягнення заборгованості. 
В разі неявки в судове засідання справа буде розглянута в 
його відсутність за наявними в справі доказами. 

Суддя Ушатий І. Г.

Кузнецовський міський суд Рівненської області викликає Вілі-
сова Костянтина Михайловича (останнє відоме місце проживан-
ня: м-н Будівельників, буд. 18, корп. 3, кв.20, м. Вараш, Рівнен-
ська обл.) як відповідача у цивільній справі №565/272/17 за по-
зовом Скібчика Анатолія Федоровича, Скібчик Ольги Михайлів-
ни, Скібчика Вадима Анатолійовича, Вілісової Тетяни Анатоліїв-
ни до Вілісова Костянтина Михайловича про визнання особи та-
кою, що втратила право на користування житловим приміщен-
ням, що призначена до розгляду на 06 червня 2017 року о 09 
год. 00 хв. в залі судових засідань Кузнецовського міського су-
ду Рівненської області за адресою: 34400, Рівненська область,  
м. Вараш, м-н Будівельників, 3. У разі неявки відповідача Вілісова  
К. М. в судове засідання справа буде розглянута в його відсут-
ності на підставі наявних доказів.

Суддя Малков В. В.

Іллінецький районний суд Вінницької області ви-
кликає Андрієнка Романа Миколайовича, 19 серпня 
1987 року народження, останнє відоме місце прожи-
вання: м. Іллінці Вінницької області, вул. Польова, 12, 
кв. 37, в судове засідання як відповідача по цивіль-
ній справі № 131/489/17 за позовом Андрієнко Оль-
ги Дмитрівни.

Судове засідання призначено на 14:00 08 червня 
2017 року в залі судових засідань Іллінецького ра-
йонного суду Вінницької області за адресою: м. Іл-
лінці Вінницької області, вул. Європейська, 28, індекс 
22700. В разі неявки в судове засідання справу буде 
розглянуто за його відсутності.

Суддя О. Ю. Олексієнко

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання Козак Сергія Дмитрови-
ча, Козак Антоніну Юріївну як відповідачів по цивіль-
ній справі №328/708/17-ц за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Державний ощадний банк 
України» в особі філії Донецького обласного управ-
ління AT «Ощадбанк» до Козак Сергія Дмитровича, 
Козак Антоніни Юріївни про стягнення заборгова-
ності.

Судове засідання відбудеться 18.05.2017 року о 08 
годині 30 хвилин в приміщенні Токмацького район-
ного суду Запорізької області за адресою: Запорізь-
ка область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28. 

Суддя Курдюков В. М.

Марківський районний суд Луганської області по-
відомляє про те, що 27.08.2016 по цивільній справі 
за позовом Державної іпотечної установи до Дорохі-
ної Тетяни Вікторівни, Алієва Талеги Фарзула огли про 
стягнення заборгованості за договором про іпотечний 
кредит, було ухвалено заочне рішення, позовні вимо-
ги задоволено повністю. (Суддя Дідоренко А. Е.).

Одночасно роз’яснюємо відповідачам по справі, 
що заочне рішення може бути переглянуто Марків-
ськім районним судом Луганської області шляхом 
подання відповідачем заяви про перегляд заочного 
рішення до цього суду протягом десяти днів з дня 
опублікування цієї заяви.

Сєвєродонецький міський суд Луганської об-
ласті викликає як відповідача Матюхіна Володи-
мира Михайловича (прож.: Луганська область,  
м. Стаханов,пров. Лазо, 5) у судове засідання з роз-
гляду цивільної справи за позовом Матюхіної Ірини 
Павлівни до Матюхіна Володимира Михайловича про 
розірвання шлюбу, яке відбудеться 29.05.2017 року 
о 09 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар 
Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане судове 
засідання суд розглядатиме справу без вашої участі 
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. О. Юзефович

Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетров-
ської області викликає в відкрите судове засідання як відповідача по 
справі на 11.00 годин 11 травня 2017 року Фергайлен Віталія Станіс-
лавовича, 28.08.1978 року народження, по цивільній справі за позовом 
Фергайлен Ольги Миколаївни до Фергайлена Віталія Станіславовича 
про стягнення аліментів.

Відкрите судове засідання по цивільній справі відбудеться під голо-
вуванням судді Замкової Я. В. в приміщенні Дніпровського районно-
го суду м. Дніпродзержинська за адресою: Дніпропетровська область,  
м. Кам’янське, вул. Тритузна, 166, 2 поверх, кабінет № 13.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України, після опублікування оголошення 
в пресі відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду 
справи. У разі його неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає у судове за-
сідання на 09.00 годину 15 травня 2017 року до Токмацького районно-
го суду (Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, 28, каб. 
10) Старинського Геннадія Михайловича, 03.01.1966 р.н., який зареє-
стрований за адресою: Донецька область, Старобешівський район, смт 
Новий Світ, вул. Промислова, буд. 2Б, кв. 79, як відповідача у цивіль-
ній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний 
Ощадний банк України» в особі філії - Донецьке обласне управління AT 
«Ощадбанк» до Старинського Геннадія Михайловича про стягнення за-
боргованості. В разі неявки в судове засідання справа буде розглянута 
в його відсутність за наявними в справі доказами.

Суддя Ушатий І. Г.

Ічнянський районний суд Чернігівської області викликає для участі у розгляді 
цивільної справи № 733/260/17, № 2/733/252/17 за позовом Приватного акціонер-
ного товариства «Страхова компанія «Арсенал страхування» до Хотінь Євгена Ми-
колайовича про відшкодування страхового відшкодування в порядку регресу, як 
відповідача Хотінь Євгена Миколайовича (останнє місце проживання: с. Гмирян-
ка, вул. Горького, 5 Ічнянського району Чернігівської області).

Судове засідання відбудеться о 09 годині 00 хвилин 12 травня 2017 року під го-
ловуванням судді Т. В. Карапиш в приміщенні Ічнянського районного суду, розта-
шованого за адресою: м. Ічня, вулиця Коваля, № 10 Чернігівської області.

У разі неявки відповідача до суду без поважних причин або неповідомлення 
про причини неявки, справа буде розглянута у його відсутність, за наявності дока-
зів, що містяться в матеріалах справи.

Суддя Т. В. Карапиш



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua20

вісті звідусіль

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року

Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» — 
61035, 40227 (соціальний)

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник 
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступники головного редактора:
Павло БЕБА, Лариса УСЕНКО

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Садова, 1
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09, 
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер, 

п’ятницю та суботу
Зам. № 54074. Тираж 20029

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть 
iнформацiї та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному  

центрi «Урядового кур’єра». 
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф», 

04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

ПОГОДА НА ЗАВТРА

8..13
17..22 8..13

22..27

8..13
22..27

8..13
22..27

8..13
22..27

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 7 ТРАВНЯ

фОТОфАкТ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +8  +13 +22  +27 Черкаська +8  +13 +22  +27
Житомирська +8  +13 +19  +24 Кіровоградська +8  +13 +22  +27
Чернігівська +8  +13 +22  +27 Полтавська +8  +13 +22  +27
Сумська +8  +13 +22  +27 Дніпропетровська +8  +13 +22  +27
Закарпатська +8  +13 +17  +22 Одеська +9  +14 +20  +25
Рівненська +8  +13 +17  +22 Миколаївська +8  +13 +22  +27
Львівська +8  +13 +16  +21 Херсонська +8  +13 +22  +27
Івано-Франківська +8  +13 +16  +21 Запорізька +8  +13 +22  +27
Волинська +8  +13 +16  +21 Харківська +8  +13 +22  +27
Хмельницька +8  +13 +19  +24 Донецька +8  +13 +20  +25
Чернівецька +8  +13 +17  +22 Луганська +5  +10 +21  +26
Тернопільська +8  +13 +17  +22 Крим +8  +13 +22  +27
Вінницька +8  +13 +22  +27 Київ +9  +11 +24  +26

Укргiдрометцентр

Діти спілкуються 
мовою танцю

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

КОНЦЕРТИ ДРУЖБИ.  На найкращій сцені Вінниччини — в 
приміщенні обласного українського академічного музично-драма-
тичного театру імені М.К. Садовського урочисто стартував XII Між-
народний дитячий фестиваль народної хореографії «Барвінкове 
кружало». Цього року він зібрав майже 300 учасників з різних ку-
точків України та з-за кордону. Зокрема, приїхали дитячі колекти-
ви з Грузії, Румунії, Молдови, Польщі та Словаччини. 

Вітали учасників фестивалю перші керівники обласної та місь-
кої влади. «Уже 12-й рік поспіль приймаємо колективи з різних ку-
точків світу й України. Маю честь передати вам вітання і найкра-
щі побажання від Прем’єр-
міністра Володимира Грой-
смана, який свого часу був 
ініціатором проведення фес-
тивалю. Бажаю всім, щоб 
ви отримали максимум по-
зитивних емоцій, обміняли-
ся досвідом та знайшли но-
вих друзів. Упевнений, що за 
допомогою пісні або танцю 
можна розуміти одне одно-
го і вболівати одне за одно-
го. Бажаю всім нам єдності й 
миру», — зазначив Вінниць-
кий міський голова Сергій 
Моргунов.

Фестиваль «Барвінкове 
кружало», засновник та організатор якого Вінницька міська ра-
да, проводять із 2004 року. Організовано його так, щоб діти мо-
гли показати одне одному мистецтво свого народу, поспілкувати-
ся і потоваришувати. Із часу заснування в ньому взяли участь по-
над 15 тисяч дітей більш як з 20 країн та різних куточків України. 

За доброю традицією, фестиваль розпочався виступом вінниць-
кого народного ансамблю танцю «Барвінок». Україну представля-
тимуть також ансамблі танцю «Оксамит» із Миколаєва, «Подолян-
чик» із Хмельницького, «Явір» та «Яворочок» із Бердичева. Ви-
ступатимуть і колективи з Вінниці та області.  Вхід на всі  заходи 
безплатний.

Ф
от

о 
В

ол
од

им
ир

а 
З

A
ЇК

И

Наступний номер «Урядового кур’єра» 
вийде 11 травня 2017 року

На Донеччині перепоховали  
невідомих солдатів минулої війни

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

ПАМ’ЯТЬ. У селі Тетянівка 
Слов’янського району на До-
неччині відбулося перепохо-
вання останків 86 бійців Чер-
воної армії, які загинули тут 
у 1941—1943 роках у боях із 
нацистами. Жалобну цере-
монію і мітинг приурочили до 
Дня пам’яті та примирення і 
72-ї річниці Перемоги у Дру-
гій світовій війні. У вшануван-
ні загиблих узяли участь міс-
цеві жителі, керівники району 
та області, бійці Національної 

гвардії України, а також пред-
ставники Асоціації дослідни-
ків військово-історичної спад-
щини «Плацдарм». Саме за-
вдяки зусиллям пошуковців, 
які працюють на місцях жор-
стоких боїв під час оборони 
та визволення Слов’янського 
району, це вже четверте пе-
репоховання загиблих на те-
риторії Маяцької сільської ра-
ди за останні три роки. 

Усього вдалося відшукати й 
поховати 323 воїнів, а на зга-
дані останки 86 бійців (серед 
них три жінки) 12-ї і 8-ї армій, 
3-ї та 8-ї гвардійських армій 

натрапили ще торік. На жаль, 
прізвища загиблих встано-
вити поки що не вдалося: як 
уточнив представник пошу-
кового загону «Плацдарму» 
Олексій Юков, це через ак-
тивність так званих чорних 
археологів і мародерів, які 
зазвичай забирають не тіль-
ки зброю, а й усі особисті ре-
чі воїнів. 

«Наш обов’язок як пошу-
ковців — знайти кожного і 
спробувати повернути додо-
му. І нехай навіть без імені, 
але з честю і по-людському 
поховати їх», — каже він.  

Пошуки загиблих солда-
тів минулої війни, їх перепо-
ховання та вшанування на те-
риторії прифронтової Донеч-
чини тривають навіть в умо-
вах нинішньої гібридної ві-
йни, розв’язаної сусідами. Во-
ни спільну для всіх народів пе-
ремогу в Другій світовій війні 
віднедавна цинічно привлас-
нили, а Україні тривалий час 
брехливо закидають скасу-
вання Дня Перемоги та від-
сутність вшанування заги-
блих воїнів та ще живих вете-
ранів — учасників тих драма-
тичних подій.

Фестиваль 
організовано так, 
щоб діти могли 
показати одне 
одному мистецтво 
свого народу, 
поспілкуватися  
і потоваришувати.

Читай і будь успішним!
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ДУХОВНІСТЬ. Під таким 
гаслом з ініціативи Сумської 
обласної бібліотеки для дітей 
та за підтримки управління 
культури і туризму Сумської 
ОДА відбувся завершальний 
етап обласного конкурсу ди-
тячого читання «Книгома-
нія-2017».

Як розповіла директор бі-
бліотеки Лілія Тогобіцька, в ін-
телектуальному змаганні взя-
ли участь 32 юних переможці 

відбіркових турів із 12 районів 
та 5 міст обласного підпоряд-
кування Сумщини, а загалом  
конкурс об’єднав майже 3500 
дітей — читачів 271 бібліо теки 
краю.

Вітаючи юних книголюбів, 
начальник управління куль-
тури і туризму Сумської ОДА 
Олена Мельник наголосила, 
що людина, яка вміє і любить 
читати, щаслива, бо навколо 
неї багато розумних і вірних 
друзів — книжок.  А знання, 
здобуті зі сторінок у дитинстві, 
— це неоціненний духовний 

внесок у кожного громадяни-
на України. 

Учасники конкурсу викону-
вали завдання, з-поміж яких 
бліц-запитання «Академія за-
взятих читачів», вікторина 
«Книжковий Усезнайко», інте-
лект-тести  «Сумщина у Кни-
зі рекордів України, або Сло-
божанські мандрівки», розпо-
відь «Моя улюблена книжка».

Найкраще із завданням упо-
ралися учениця 6 класу Ро-
менської спеціалізованої ЗОШ 
ім. П.І. Калнишевського №1 
Надія Ремінець та учень 7 кла-

су Конотопської ЗОШ №13 
Кирило Лещенко, які в червні 
поїдуть до Львова, де візьмуть 
участь у Фестивалі дитячого 
читання «Книгоманія».

Усі учасники конкурсу отри-
мали грамоти, дипломи, книж-
ки, заохочувальні призи та со-
лодкий подарунок — торт у ви-
гляді книжки.

До слова, в Україні такий 
конкурс відбувається 13-й рік 
поспіль. За його результатами 
Сумщину неодноразово ви-
знавали найбільш читаючою 
областю серед школярів.

ВІД ЖИВОГО СПОГЛЯДАННЯ… Чи знаєте ви, який на вигляд японський 
сад з українською душею? Відповідь на це запитання можна знайти на сто-
личних пагорбах — у Національному ботанічному саду ім. Миколи Гришка. 
В межах фестивалю «Ландшафтна весна-2017»  українські дизайнери ство-
рили свої композиції за японськими мотивами, і тепер ними мають змогу ми-
луватися відвідувачі. 

Утім завдання створити справжній японський сад перед митцями навіть 
не стояло, адже це занадто складно без участі  японських фахівців. Головне: 
зробити сади, що є відображенням авторського бачення  тих, які поширені в 
Країні Сонця, що сходить. 

Японські сади прийнято називати філософськими, оскільки людина, яка в 
них опинилася та усамітнилась, до глибини душі проникалася  тим, що бачи-
ла довкола. Ментально інші українці  внесли свою родзинку в живе спогля-
дання, тож без світлин у стилі «Я і сад» не обійшлося.
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