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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 12 травня 2017 року
USD 2642.8930   EUR 2870.1818      RUB 4.6272     /    AU 323265.46      AG 4326.42      PT 239446.11     PD 211695.73

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ
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сУБОТНІ зУсТРІЧІ

Кінорежисер Єва Нейман:
«Займатися соціальними 
мотивами — справа вдячна, 
але мене туди не тягне»

ЦИФРА ДНЯ

Шенгенський список
набагато ширший

ДИПЛОМАТІЯ. Запровадження Євросоюзом безвізового ре-
жиму для громадян України відкриває шлях до лібералізації візо-
вого режиму нашої країни з майже трьома десятками країн так
званого білого шенгенського списку, до якого входять держави
Європи, Північної й Південної Америки, Перської затоки й Азії. За
дорученням Президента Петра Порошенка, протягом 2015—2017
років було започатковано переговорний процес із цієї групою кра-
їн стосовно безвізових поїздок громадян, ідеться у відповідному
коментарі вітчизняного зовнішньополітичного відомства.

За його підсумками уряди цих держав висловили готовність на-
дати українцям право безвізових подорожей в односторонньому
порядку або на підставі двосторонніх домовленостей після набут-
тя чинності відповідного рішення ЄС.

Тож безвізовий режим із ЄС автоматично відкриває шлях для
формалізації рішення про безвізові поїздки для українських гро-
мадян у країни так званого білого шенгенського списку.

ЦИТАТА ДНЯ

Петро Порошенко:
«Україна остаточно

оформила розлучення з
Російською імперією.

Це вихід із понад 
300-річної історії, 

яка почалася 
з Переяславської ради, 

і нині Україна
вертається додому».

Президент про безвіз як шлях до повернення
історичного місця в складі Європи
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Минув рік, як виконавчу владу
Рівненщини очолив молодий
голова облдержадміністрації
Олексій Муляренко. Що 
в активах нової команди?

Доля матері

ІСТОРІЯ. Марія Горбачук  врятувала своїх дітей 
під час Другої світової війни і зберегла сім’ю
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

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

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

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2017 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

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

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

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

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

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА 

ГАЗЕТИ 
«УРЯДОВИЙ 

КУР’ЄР» 
НА 2017 РІК

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ

УСІ
ВІДДІЛЕННЯ

ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ

4,87 млрд 
штук яєць вироблено в Україні за чотири

місяці року. Це на 0,9% більше за
аналогічний торішній показник
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Доля родини Горбачуків і унікальна, і типова для України. Фото 1952 року. Марія Петрівна з дітьми (зліва направо): 
Марією, Іваном, Миколою, Ганею, Вірою та братами Іваном і Федосом
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документи

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

18 травня 2017 року о 10.00 год. у залі судових засідань 
Шумського районного суду Тернопільської області за адре-
сою: м. Шумськ, вул. І.Франка, 28, відбудеться слухання ци-
вільної справи №609/3/17 за позовом Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СЕРЕТ» до 
Крикончук Зінаїди Іванівни про стягнення боргу за кредит-
ним договором.

Суд викликає Крикончук Зінаїду Іванівну, останнє місце 
проживання: с. Цеценівка Шумського району Тернопільської 
області, у судове засідання, як відповідачку.

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

Суддя Ковтунович О.В.

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення зборів учасників  

Товариства з обмеженою відповідальністю «СРІБНИЙ БОР»
до відома учасників

14.06.2017 року о 16.00 годині за адресою: м. Київ, вул. 
Ілліча, будинок 5, відбудуться позачергові загальні збори 
учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «СРІБ-
НИЙ БОР». 

Порядок денний:
про звільнення з посади директора Харитонцева Захара Ан-
дрійовича у порядку ст. 38 КЗпП.

Реєстрація учасників 14 червня 2017 року з 15.30 год. до 
15.45 год. за місцем проведення зборів.

З документами, необхідними для прийняття рішення з пи-
тань порядку денного, учасники можуть ознайомитися у ди-
ректора Товариства в робочі дні та робочий час за адресою: 
м. Київ, вул. Ілліча, будинок 5.

Костянтинівський міськрайонний суд Доне-
цької області (суддя О.О. Наумик) викликає в су-
дове засідання, яке відбудеться 18 травня 2017 
року о 08.00 год. за адресою: м. Костянтинівка, 
пр. Ломоносова, 157, корп. 2, каб. 24, у справі 
за позовом Бєлової Ірини Миколаївни про надан-
ня дозволу на виїзд малолітньої дитини за кор-
дон, як відповідача Каросанідзе Звіада Гурамо-
вича, останнє місце проживання: м. Макіївка-14, 
вул. Чубаря, 7/7.

Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази на їх підтвер-
дження.

У разі неявки відповідача в судове засідання, 
справа згідно з вимогами ЦПК України може бу-
ти розглянута за його відсутності.

Повістка про виклик
Підозрюваний Осипенко Андрій Валері-

йович, 21.04.1985 р.н., відповідно до вимог 
ст.ст. 42, 133, 135 КПК України викликається 
о 10 год. 00 хв. 17, 18 та 19 травня 2017 року 
до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ України 
Ладонька Дениса Леонідовича за адресою:  
м. Київ, вул. Володимирська, буд. 33 (тел. 
044-256-96-77), для проведення слідчих та 
процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні №22016000000000440 від 30.11.2016 р. 
за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК 
України.

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду  Донецької області (84100 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2 ) знаходиться кримінальне прова-
дження № 22014220000000(номер справи 1-кп/243/226/2017) за обвинуваченням 
Бистрицького Володимира Сергійовича, Невара Євгена Васильовича, Невара Ро-
мана Васильовича, Волянюк Віталія Григоровича у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ст.ст. 258-3 ч. 1, 258 ч. 2, 263 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Гусинський М.О. 
викликає:

обвинуваченого: Бистрицького Володимира Сергійовича, 12.01.1979 р.н., який 
зареєстрований та проживає за адресою: Донецька область, Слов’янський район, 
с. Богородичне, вул. Лісна, буд. 1-а;

обвинуваченого: Невара Євгена Васильовича, 01.04.1967 р.н., який зареєстро-
ваний та проживає за адресою: Донецька область, Слов’янський район, с. Богоро-
дичне, вул. Карла Маркса, буд. 29; 

обвинуваченого: Невара Романа Васильовича, 17.03.1987 р.н., який зареєстро-
ваний та проживає за адресою: Донецька область, Слов’янський район, с. Богоро-
дичне, вул. Яценка, буд. 45;

обвинуваченого: Волянюк Віталія Григоровича, 01.08.1971 р.н., який зареє-
стрований та проживає за адресою: Донецька область, Слов’янський район, с. Бо-
городичне, вул. Першотравнева, буд. 12, 

у підготовче судове засідання, яке відбудеться 17 травня 2017 року о 09 годині 
00 хвилин, у залі судового засідання № 12.

Запасні дати судових засідань 19 червня 2017 року о 13 годині 00 хвилин та  
30 червня 2017 року о 13 годині 00 хвилин, у залі судового засідання №12.

Якщо обвинувачені, до яких не застосовано запобіжний захід у вигляді три-
мання під вартою, не прибудуть за викликом у судове засідання, суд відкладає су-
довий розгляд, призначає дату нового засідання і вживає заходів до забезпечен-
ня їх прибуття до суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід об-
винувачених та/або ухвалу про накладання на них грошового стягнення в поряд-
ку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне досудо-
ве провадження. 

Дніпровський районний суд м. Києва викликає як відповідача Іванова Сер-
гія В’ячеславовича та третіх осіб Калінчака Олега Богдановича, Вельгана Андрія 
Івановича в судове засідання по цивільній справі за позовом Богданової Окса-
ни Володимирівни до Іванова Сергія В’ячеславовича, треті особи: Регіональний 
сервісний центр МВС України у м. Києві в особі Територіального сервісного цен-
тру МВС № 8046, Регіональний сервісний центр МВС України у Миколаївській 
області в особі Територіального сервісного центру № 4845, Берник Андрій Ле-
онідович, Калінчак Олег Богданович, Державне підприємство МВС України «Ін-
форм-ресурси», Вельган Андрій Іванович, про визнання права власності на май-
но та витребування майна з чужого незаконного володіння, яке відбудеться 16 
травня 2017 року о 14.00 годині в приміщенні суду за адресою: м Київ, вул. Сер-
гієнка, 3, каб. 30, суддя Яровенко Н.О.

У випадку неявки відповідача в судове засідання, справа буде розглянута у 
його відсутність.

Розівський районний суд Запорізької області (70300 Запорізька область, 
смт Розівка, вул.Новобудови, 23) розглядає цивільну справу за позовом Шу-
пер Надії Миколаївни до Шупер Руслана Васильовича про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі №327/76/17 – Шупер Руслан Васильович, 29 серпня 
1989 року народження, викликається до суду на 14 год. 00 хв. 15 травня 2017 
року для участі у розгляді справи по суті.

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

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

Суддя Антіпова Т.А.
ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» у рамках реалізації «Комплексної 

(зведеної) програми підвищення безпеки енергоблоків атомних елек-
тростанцій» за кредитні кошти ЄБРР/Євратом проводить відкриті між-
народні торги на закупівлю товарів і супутніх послуг за «Принципами та 
правилами закупівель товарів, робіт і послуг ЄБРР» для виконання за-
ходу «Впровадження системи примусового скидання тиску з СГО (сис-
теми герметичної огорожі)» (№RFP-16205-157-GOODS-1):

Лот 1: на енергоблоках №3, №4 та №5 ЗАЕС.
Лот 2: на енергоблоках №3 ЮУАЕС, №3 РАЕС та №1 ХАЕС.
«Запрошення до участі в торгах» опубліковано на сайтах ДП «НАЕК 

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

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

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької обл. (адреса суду: 23100, Вінниць-
ка обл., м. Жмеринка, вул. Образцова, 6) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

17.05.2017 о 09:00 до Куціцький Роман Омельянович (останнє відоме місце 
реєстрації: 23121, Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Стодульці, вул. Леніна,  
буд. 24) справа № 130/803/17, суддя Сенько Л. Ю.

19.05.2017 о 08:30 до Дудар Альона Іванівна (останнє відоме місце реєстрації: 
23127, Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Кудіївці, вул. Козацька, буд.10) спра-
ва № 130/466/17, суддя Шепель К. А.

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

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

Таращанський районний суд Київської обл. (адреса суду: 09500, Київська обл., 
смт Тараща, вул. Рози Люксембург, 75) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

16.05.2017 о 10:00 до Алексанян Надія Борисівна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 09542, Київська обл., Таращанський р-н, с. Мала Березянка, вул. Лесі Українки, 
буд. 9) справа № 379/406/17, суддя Потеряйко С. А.

19.05.2017 о 09:30 до Крижановська Олена Олександрівна (останнє відоме місце 
реєстрації: 09533, Київська обл., Таращанський р-н, с. Калинове (Чапаєвка), вул. За-
водська, буд. 42) справа № 379/474/17, суддя Василенко О. М.

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

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

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну справу за заявою Черніко-
вої Лідії Володимирівни за участю заінтересованої особи: Горлівської місь-
кої ради Донецької області про встановлення факту родинних відносин. 
Заінтере сована особа по справі: Горлівська міська рада Донецької області, 
останнє відоме місце розташування: Донецька область, м. Горлівка, проспект 
Перемоги, будинок № 67, викликається на 15 травня 2017 року о 08 годині 
00 хвилин до Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (Доне-
цька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2), для участі у розгля-
ді справи по суті.

Заінтересованій особі пропонується надати свої заперечення щодо позо-
ву та докази. У випадку неприбуття заінтересована особа повинна повідоми-
ти суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Хаустова Т.А.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваного Ульяненка Сергія Дмитровича, 04.01.1961 року народжен-
ня, РНОКПП 2228400075, зареєстрованого за адресою: Донецька область, 
Бахмутський район, смт Миронівський, вул. Б. Хмельницького, буд. 11,  
кв. 25, на підставі ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК України, вам необхідно з’явитися 
18 травня 2017 року до каб. 303 СВ УСБУ в Донецькій області, до слідчого 
Тітова В.В. за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. А. Нільсена, 
буд. 33, для вручення повідомлення про підозру, ознайомлення з матеріала-
ми кримінального провадження, отримання обвинувального акта та реєстру 
матеріалів при здійсненні спеціального досудового розслідування у кримі-
нальному провадженні №22017050000000129 за ч. 1 ст. 258-3 КК України. У 
разі неприбуття на виклик або ухилення від явки на виклик настають наслід-
ки, передбачені ст. 139 КПК України.

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

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ 

ПОСЛУГ (НКРЕКП)
ПОСТАНОВА

06.04.2017  Київ  № 492

Про затвердження Змін до Правил 
користування електричною енергією

Відповідно до Законів України «Про електроенергетику» та «Про Національ-
ну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та кому-
нальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Правил користування електричною енергією, затвер-
джених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенерге-
тики України від 31 липня 1996 року № 28, зареєстрованих у Міністерстві юсти-
ції України 02 серпня 1996 року за № 417/1442, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування 
в офіційному друкованому виданні — газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП Д. Вовк
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг 
6 квітня 2017 року № 492

Зміни до Правил користування електричною енергією
1. У пункті 6.1:
1) в абзаці першому слово «використану» виключити;
2) в абзаці п’ятому слова «про її фактичне споживання» виключити.
2. У пункті 6.6:
1) в абзаці першому:
слова та знаки «, яка відпускається споживачу,» виключити;
2) абзац другий доповнити знаком та словами «, що проводиться за фактич-

но відпущену електричну енергію згідно з показами засобу (засобів) обліку»;
3) після абзацу другого доповнити новими абзацами третім та четвертим та-

кого змісту:
«Суб’єкти господарювання, предметом діяльності яких є надання житлово-

комунальних послуг населенню, у межах наданих населенню послуг, установи 
та організації, які утримуються за рахунок коштів (внесків) населення, здійсню-
ють повну оплату вартості обсягу спожитої електричної енергії один раз за фак-
тичними показами засобів обліку електричної енергії на початку періоду, на-
ступного за розрахунковим, відповідно до договору про постачання або купів-
лю-продаж електричної енергії. 

Установи та організації, які фінансуються з державного та/або місцевого 
бюджету, можуть здійснювати оплату вартості електричної енергії за попере-
дньою оплатою, плановими платежами з наступним перерахунком або опла-
тою, що проводиться за вартість прийнятих ресурсів.».

У зв’язку з цим абзаци третій — п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим 
— сьомим.

3. В абзаці четвертому пункту 6.12 після слів «до умов договору» доповнити 
словами та знаками «(крім населених пунктів)».

Начальник Управління роздрібного ринку електричної енергії І. Городиський

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 травня 2017 р. № 295-р 
Київ

Про проведення у 2017 році заходів  
у зв’язку з Днем пам’яті жертв геноциду 

кримськотатарського народу
1. Утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення у 2017 ро-

ці заходів у зв’язку з Днем пам’яті жертв геноциду кримськотатарського наро-
ду згідно з додатком.

Надати голові Організаційного комітету право затверджувати його персо-
нальний склад та вносити у разі потреби до нього зміни.

2. Затвердити план заходів на 2017 рік у зв’язку з Днем пам’яті жертв гено-
циду кримськотатарського народу, що додається.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Херсон-
ській обласній, Київській міській держадміністраціям забезпечити виконання 
затвердженого цим розпорядженням плану заходів у межах відповідних бю-
джетних призначень, в тому числі за рахунок коштів спеціального фонду дер-
жавного бюджету, отриманих як гранти, міжнародна технічна допомога, благо-
дійні внески, та інших джерел, не заборонених законодавством.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 11 травня 2017 р. № 295-р

СКЛАД 
Організаційного комітету з проведення у 2017 році заходів у зв’язку з Днем 

пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу
Міністр культури, голова Оргкомітету
Перший заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб, заступник голови Оргкомітету
Перший заступник Міністра інформаційної політики
Заступник Міністра соціальної політики
Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського наро-

ду (за згодою)
Перший заступник Голови Верховної Ради України (за згодою)
Голова Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національ-

них меншин і міжнаціональних відносин (за згодою)
Голова Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності (за 

згодою)
Народні депутати України (за згодою)
Представники громадських організацій і духовенства (за згодою)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 11 травня 2017 р. № 295-р
ПЛАН  

заходів на 2017 рік у зв’язку з Днем пам’яті жертв геноциду 
кримськотатарського народу

1. Провести:
1) вечір-реквієм, присвячений Дню пам’яті жертв геноциду кримськотатар-

ського народу, в Національній опері за участю вищих посадових осіб держави, 
громадських та політичних лідерів, глав дипломатичних місій іноземних дер-
жав в Україні, представників міжнародних та релігійних організацій, культур-
них, наукових діячів.

Мінкультури, Мінсоцполітики, МІП, МЗС, Національна  
поліція, МОН, МТОТ, Держкомтелерадіо, Київська  

міськдержадміністрація, Уповноважений Президента України  
у справах кримськотатарського народу (за згодою),  
Меджліс кримськотатарського народу (за згодою).
18 травня;

2) соціально-інформаційну кампанію і телемарафон, присвячений Дню 
пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

МІП, Держкомтелерадіо, МТОТ, Херсонська  
облдержадміністрація, Уповноважений Президента України  
у справах кримськотатарського народу (за згодою),  
Меджліс кримськотатарського народу (за згодою). 
Травень;

3) тематичні заходи у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих на-
вчальних закладах щодо трагічних подій, пов’язаних із геноцидом кримськота-
тарського народу.

МОН, МІП, Херсонська облдержадміністрація,  
Меджліс кримськотатарського народу (за згодою).
Травень.

2. Забезпечити:
1) організацію та проведення дипломатичними представництвами України 

за кордоном показу фільмів та інформаційно-роз’яснювальних заходів (прес-
конференцій, інтерв’ю, засідань за круглим столом тощо), присвячених Дню 
пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

МЗС, МІП, Мінкультури, Меджліс кримськотатарського народу 
(за згодою), Всесвітній конгрес кримських татар (за згодою).
Травень – червень;

2) безпеку і порядок під час проведення заходів у зв’язку з Днем пам’яті 
жертв геноциду кримськотатарського народу.

Національна поліція.
18 травня.

3. Сприяти:
1) організації мітингу пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу 

на майдані Незалежності в м. Києві.
Київська міськдержадміністрація, МІП, Національна поліція, 
державне підприємство «Кримський дім» (за згодою),  
Уповноважений Президента України у справах  
кримськотатарського народу (за згодою),  
Меджліс кримськотатарського народу (за згодою).
18 травня;

2) організації та проведенню релігійними організаціями поминальних бого-
служінь за жертвами геноциду кримськотатарського народу.

Мінкультури, Меджліс кримськотатарського народу  
(за згодою).
Травень – червень;

3) організації телезвернень вищих посадових осіб держави, громадських, 
культурних діячів та представників релігійних організацій до українського на-
роду та світової громадськості у зв’язку з Днем пам’яті жертв геноциду крим-
ськотатарського народу.

МІП, ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» 
(за згодою), Меджліс кримськотатарського народу (за згодою).
Травень – червень;

4) організації медичного супроводу під час проведення мітингу пам’яті жертв 
геноциду кримськотатарського народу на майдані Незалежності в м. Києві.

МОЗ.
18 травня;

5) висвітленню у державних засобах масової інформації заходів у зв’язку з 
Днем пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

МІП, Мінкультури, ПАТ «Національна суспільна  
телерадіокомпанія України» (за згодою), Херсонська  
облдержадміністрація, Уповноважений Президента України  
у справах кримськотатарського народу (за згодою),  
Меджліс кримськотатарського народу (за згодою).
Травень.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ТОВ «ФОРУМ-С» (далі — Товариство) повідомляє 
Тягульського В.В. про скликання Загальних зборів учас-
ників Товариства на 12.06.2017 р. об 11.00 год., адреса:  
м. Київ, бул. Т. Шевченка, 38/40, готель «Експрес», 4 поверх, 
конференц-зал. Перелік питань, що виносяться на голосу-
вання: Про звільнення та призначення директора Товари-
ства, про виключення учасника Товариства, про доформу-
вання статутного капіталу Товариства.

Директор Т.В. Головко

Повідомлення про проведення Зборів
30 травня 2017 року о 18.00 годині за адресою: м. Ки-

їв, вул. Гетьмана, 1а (м. Шулявка, біля «СБЕРБАНК») відбу-
дуться Загальні збори потерпілих внаслідок діяльності буді-
вельних компаній «Еліта-центр» по земельній ділянці на вул. 
Курнатовського, 7-Б у м. Києві.

Збори проводяться з ініціативи Ради уповноважених 
представників.

Реєстрація починається о 18.00 год.
Прохання не запізнюватись. Час оренди залу обмежений.

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, м. Дружківка, 
вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну справу № 2/229/209/2017 за 
позовом Ткаченко Алли Володимирівни до Фролова Миколи Петро-
вича про визнання особи такою, що втратила право на користуван-
ня житлом. Відповідач у справі: Фролов Микола Петрович, 12 квіт-
ня 1946 року народження (останнє місце проживання: м. Дружківка, 
Донецька обл., вул. Н. Откаленко, 11-2), викликається на 18 трав-
ня 2017 р. о 14.00 годині до суду, зал судового засідання № 1, для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову 
та докази. В разі неявки відповідача справа буде розглянута у йо-
го відсутність.

Суддя А.Л. Гонтар

Втрачені документи на 

право власності на квар-

тиру за адресою: м. Київ, 

проспект Григоренка, 11-А,  

кв. 42, на ім’я Гаєвської 

Людмили В’ячеславівни, 

вважати недійсними

 з 08.05.2017 р.

Головуючий по справі суддя Селидівського міського суду Донецької 
області Черков В.Г. здійснює виклик до суду, який розташовано за 
адресою: м. Селидове, вул. Пушкіна, 4 (тел.: 0623 7-7-22-41) обвинува-
ченого: Крюченка Миколу Валентиновича, останнє відоме місце прожи-
вання якого: м. Донецьк, вул. Куйбишева, 151/17, який обвинувачуєть-
ся у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, для учас-
ті у спеціальному судовому засіданні по кримінальному провадженню  
№ 12015050000000690 від 10.08.2015 p., яке відбудеться 18.05.2017 
року о 13 годині 00 хвилин.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-
формації, обвинувачений вважається належним чином ознайомленим 
з її змістом.

У разі неприбуття обвинуваченого до суду за викликом без поважних 
причин, може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,5 до  
2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, або застосо-
вано привід, здійснене спеціальне судове провадження.

Обвинуваченому обов’язково необхідно заздалегідь повідомити про 
неможливість з’явитись до суду.

Головуючий по справі суддя Селидівського міського суду Доне-
цької області Черков В.Г. здійснює виклик до суду, який розташовано 
за адресою: м. Селидове, вул. Пушкіна, 4 (тел.: 06237-7-22-41) обви-
нуваченого: Кострубицького Олексія Олександровича, останнє відоме 
місце проживання якого: м. Донецьк, вул. Роздольна, 28/126, який об-
винувачується у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, для участі у спеціальному судовому засіданні по кримінальному 
провадженню № 12015050000000442 від 02.06.2015 p., яке відбудеться 
16.05.2017 року о 09 годині 45 хвилин.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-
формації, обвинувачений вважається належним чином ознайомленим 
з її змістом.

У разі неприбуття обвинуваченого до суду за викликом без поважних 
причин, може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,5 до  
2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, або застосо-
вано привід, здійснене спеціальне судове провадження.

Обвинуваченому обов’язково необхідно заздалегідь повідомити про 
неможливість з’явитись до суду.

Головуючий по справі суддя Селидівського міського суду Доне-
цької області Черков В.Г. здійснює виклик до суду, який розташовано 
за адресою: м. Селидове, вул. Пушкіна, 4 (тел.: 06237-7-22-41) обви-
нуваченого: Співака Андрія Олександровича, останнє відоме місце про-
живання якого: м. Донецьк, вул. Р.Люксембург, 10/911, який обвину-
вачується у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
для участі у спеціальному судовому засіданні по кримінальному про-
вадженню № 22015050000000430 від 26.10.2015 p., яке відбудеться 
31.05.2017 року о 10 годині 30 хвилин.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-
формації, обвинувачений вважається належним чином ознайомленим 
з її змістом.

У разі неприбуття обвинуваченого до суду за викликом без поважних 
причин, може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,5 до  
2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, або застосо-
вано привід, здійснене спеціальне судове провадження.

Обвинуваченому обов’язково необхідно заздалегідь повідомити про 
неможливість з’явитись до суду.

Головуючий по справі суддя Селидівського міського суду Доне-
цької області Черков В.Г. здійснює виклик до суду, який розташовано 
за адресою: м. Селидове, вул. Пушкіна, 4 (тел.: 06237-7-22-41) обвину-
ваченого: Дмитрюка Олексія Юрійовича, останнє відоме місце прожи-
вання якого: м. Донецьк, вул. Клайпеди, 27/58, який обвинувачується 
у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, для учас-
ті у спеціальному судовому засіданні по кримінальному провадженню  
№ 12015050000000467 від 10.06.2015 p., яке відбудеться 12.06.2017 
року о 09 годині 30 хвилин.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-
формації, обвинувачений вважається належним чином ознайомленим 
з її змістом.

У разі неприбуття обвинуваченого до суду за викликом без поважних 
причин, може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,5 до 2 
розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, або застосова-
но привід, здійснене спеціальне судове провадження.

Обвинуваченому обов’язково необхідно заздалегідь повідомити про 
неможливість з’явитись до суду.

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє, що 

28 квітня 2017 року розглянуто цивільну справу № 409/645/17-ц за по-

зовом Удуд Олени Леонідівни до Удуда Миколи В’ячеславовича про на-

дання дозволу на тимчасовий виїзд дитини за кордон без згоди батька 

та винесено заочне рішення про задоволення позову в повному обсязі.

Суддя Третяк О.Г.

Червоноармійський районний суд Житомирської обл. (адреса суду: 12200, Жито-
мирська обл., смт. Червоноармійськ, вул. Леніна, 117) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

16.05.2017 о 09:30 до Пучкова Ольга Юріївна (останнє відоме місце реєстрації: 12054, 
Житомирська обл., Пулинський р-н, с. Павлівка, вул. Червоноармійська, буд. 8) справа 
№ 292/298/17, суддя Гуц 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 чи-
ном повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання.

Бориспільський міськрайонний суд Київської обл. (адреса суду: 08300, Київська обл., 
м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 72) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приват-
банк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

18.05.2017 о 14:00 до Борцова Людмила Віталіївна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 08362, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Старе, вул.Польова, буд. 28) справа  
№ 359/720/17, суддя Муранова-Лесів І. 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 чи-
ном повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання.

Комсомольський міський суд Полтавської обл. (адреса суду: 39800, Полтавська обл., 
м. Комсомольськ, вул. Гірняків, 17) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приват-
банк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

17.05.2017 о 17:00 до Скирда Олександр Сергійович (останнє відоме місце реє-
страції: 39800, Полтавська обл., м. Горішні Плавні (Комсомольськ), вул. Космонавтів,  
буд. 10, кв. 515) справа № 534/472/17, суддя Солоха 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 чи-
ном повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання.

Близнюківський районний суд Харківської обл. (адреса суду: 64800, Харківська 
обл., м. Близнюки, вул. Радянська ,46) викликає відповідача за позовом ПАТ Ак-
центбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

17.05.2017 о 10:00 до Гришин Олександр Павлович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 64874, Харківська обл., Близнюківський р-н, с. Веселе, вул. Вакульчука, 
буд. 19) справа № 612/177/17, суддя Масло С. П.

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

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

Арцизький районний суд Одеської обл. (адреса суду: 68400, Одеська обл., м. Арциз, 
вул. Орджонікідзе, 29) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

17.05.2017 о 08:00 до Тукусер Ганна Іванівна (останнє відоме місце реєстрації: 68434, 
Одеська обл., Арцизький р-н, с. Главані, вул. Леніна, буд. 109) справа № 492/1350/16-ц, 
суддя Крутова О. 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.

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:

18.05.2017 о 15:30 до Воронов Микола Андрійович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 84204, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Постишева, буд. 18, кв. 1) справа  
№ 229/877/17, суддя Петров Є. 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 чи-
ном повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання.

Дніпровський районний суд м.Києва (адреса суду: 02105, м. Київ, вул. Сергієн-
ка, 3) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення забор-
гованості, у судове засідання, яке відбудеться:

16.05.2017 о 15:00 до Вітренко Віктор Степанович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 02192, м. Київ, вул. Миропільська, буд. 29, кв. 55) справа № 755/16481/16-ц, суд-
дя Катющенко В. П.

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

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

Славутицький міський суд Київської області (адреса суду: 07100, Київська обл., 
м. Славутич, Ленінградський квартал, 3-а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

16.05.2017 о 14:30 до Коробкін Дмитро Олегович (останнє відоме місце реє-
страції: 07101, Київська обл., м. Славутич, вул. Московський, буд. 10, кв. 35) спра-
ва № 377/208/17, суддя Малишенко Т. О.

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

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької області (87500, 
м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) розглядає цивільну справу за позо-
вом Гришанової Альони Віталіївни до Гришанова Валентина Вадимови-
ча про розірвання шлюбу.

Відповідач Гришанов Валентин Вадимович, 01.11.1987 року наро-
дження викликається на 19 травня  2017 року на 15.30 годин, до суду в 
кабінет № 10, 28 з паспортом для участі у розгляді справи.

У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причи-
ни неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Киян Д.В.

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» 
у рамках реалізації «Комплексної (зведеної) програ-
ми підвищення безпеки енергоблоків атомних елек-
тростанцій» за кредитні кошти ЄБРР/Євратом прово-
дить відкриті міжнародні торги на закупівлю товарів 
і супутніх послуг за «Принципами та правилами за-
купівель товарів, робіт і послуг ЄБРР» (№RFP-14105-
14106-142-GOODS-1):

Лот 1: «Модернізація системи нормальної експлу-
атації важливої для безпеки реакторного відділен-
ня (СНЕ ВБ РВ) (контрольно-вимірювальні прила-
ди (КВП), технологічні захисти, блокування і сигна-
лізація (ТЗБіС), система автоматичного регулюван-
ня і дистанційного управління (САРіДУ), обладнання 
спецкорпусів класу безпеки 3Н)».

Лот 2: «Модернізація системи нормальної екс-
плуатації важливої для безпеки турбінного відділен-
ня (СНЕ ВБ ТВ) (контрольно-вимірювальні прилади 
(КВП), технологічні захисти, блокування і сигналіза-
ція (ТЗБіС), система автоматичного регулювання і 
дистанційного управління (САРіДУ)».

«Запрошення до участі в торгах» опубліковано на 
сайтах ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» http://energoatom.
kiev.ua та ЄБРР http://ebrd.com. 

Контактні телефони ГУП КзПБ: +380 (44) 277-79-
87, +380 (44) 206-97-97 

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

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

16.05.2017 о 15:30 до Іващенко Неля Олександрів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 84201, Донецька 
обл., м. Дружківка, вул. Миколи Гоголя, буд. 22) справа  
№ 229/1103/17, суддя Петров Є. В.

17.05.2017 о 10:30 до Філоненко Олег Миколайо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 84205, Доне-
цька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, буд. 65) справа  
№ 229/1066/17, суддя Петров Є. В.

17.05.2017 о 15:30 до Котляров Володимир Геннаді-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 84201, Донецька 
обл., м. Дружківка, вул. Шосейна, буд. 2, кв. 2) справа  
№ 229/1080/17, суддя Петров Є. В.

22.05.2017 о 14:30 до Баранов Володимир Леоні-
дович (останнє відоме місце реєстрації: 84207, Доне-
цька обл., м.  Дружківка, вул. Тульська, буд. 30) справа  
№ 229/778/17, суддя Петров Є. В.

22.05.2017 о 10:00 до Соловйова Олена Іванів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 84205, Донецька 
обл., м. Дружківка, вул. Щербакова, буд. 5) справа  
№ 229/656/17, суддя Петров Є. В.

22.05.2017 о 13:30 до Хабібуліна Тетяна Павлівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 84207, Донецька обл, 
м. Дружківка, вул.Короленка, буд. 1, кв. 401) справа  
№ 229/799/17, суддя Петров Є. В.

22.05.2017 о 08:30 до Крижановський Роман Євге-
нович (останнє відоме місце реєстрації: 84200, Доне-
цька обл., м. Дружківка, вул. Зоряна, буд. 8, кв. 1) справа  
№ 229/1060/17, суддя Петров Є. В.

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

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

Селидівський міський суд Донецької області повідомляє, 
що на підставі ухвали Селидівського міського суду Доне-
цької області від 21.02.2017 року по кримінальному прова-
дженню №22015050000000431 відносно Шелюка Миколи 
Семеновича, який обвинувачується у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України постановлено здійсню-
вати спеціальне судове провадження.

Селидівський міський суд Донецької області здійснює ви-
клик до суду, який розташовано за адресою: м. Селидове, 
вул. Пушкіна, 4 (тел.: 06237-7-22-24) Шелюка Миколу Семе-
новича, останнє відоме місце проживання якого: м. Донецьк, 
вул. 50-річчя СРСР, б. 138, кв. 25, який обвинувачується у 
вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
для участі у підготовчому судовому засіданні по криміналь-
ному провадженню №22015050000000431, яке відбудеться 
19.05.2017р. об 11 годині 00 хвилин.

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

У разі неприбуття Шелюка М.С. до суду за викликом без 
поважних причин, на нього може бути накладено грошове 
стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної 
плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати, або засто-
совано привід, або здійснено спеціальне судове проваджен-
ня.

Суд роз’яснює, що поважними причинами, через які осо-
ба може не з’явитися на виклик згідно зі ст. 138 КПК України 
є: 1) затримання, тримання під вартою або відбування пока-
рання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії за-
кону або судового рішення; 3) обставини непереборної сили 
(епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні об-
ставини); 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 
тимчасово залишити цей заклад; 6) смерть близьких роди-
чів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загро-
за їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про 
виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють 
з’явлення особи на виклик.

Шелюку М.С. обов’язково необхідно заздалегідь повідо-
мити про неможливість з’явитись до суду.

Суддя Л.В. Пирогова

Селидівський міський суд Донецької області повідомляє, 
що кримінальне провадження №42015050000000361 від 
21.07.2015 року у відношенні Дузенка Олександра Вікторо-
вича, який обвинувачується у вчиненні злочину передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України, призначено до судового роз-
гляду на 15.05.2017р. о 14 годині 00 хвилин.

Селидівський міський суд Донецької області здійснює 
виклик до суду, який розташовано за адресою: м. Селидо-
ве, вул. Пушкіна, 4 (тел.: 06237-7-22-24) Дузенка Олексан-
дра Вікторовича, останнє відоме місце проживання якого:  
м. Донецьк, Донецька область, вул. Генерала Антонова, 
5/104, який обвинувачується у вчиненні злочину передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України, для участі у судовому засідан-
ні по кримінальному провадженню №42015050000000361, 
яке відбудеться 15.05.2017р. о 14 годині 00 хвилин.

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

У разі неприбуття Дузенка О.В. до суду за викликом без 
поважних причин, на нього може бути накладено грошове 
стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної 
плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати, або засто-
совано привід, або здійснено спеціальне судове проваджен-
ня.

Суд роз’яснює, що поважними причинами, через які осо-
ба може не з’явитися на виклик згідно зі ст. 138 КПК України 
є: 1) затримання, тримання під вартою або відбування пока-
рання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії за-
кону або судового рішення; 3) обставини непереборної сили 
(епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні об-
ставини); 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 
тимчасово залишити цей заклад; 6) смерть близьких роди-
чів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загро-
за їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про 
виклик, 8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють 
з’явлення особи на виклик.

Дузенку О.В. обов’язково необхідно заздалегідь повідо-
мити про неможливість з’явитись до суду.

Суддя Л.В. Пирогова
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Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка, До-
нецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу № 234/16796/16-ц за 
позовом ПАТ «КБ «Український Фінансовий Світ» до Алексєєва Г.Ю. про стягнення за-
боргованості.

Відповідач у справі Алексєєв Геннадій Юрійович, останнє відоме місце проживан-
ня: Донецька область, м. Макіївка, кв-л. Залізнодорожній, буд. 21, кв. 42, викликаєть-
ся до суду на 08 год. 00 хв. 22 травня 2017 року (корп. № 2, каб. № 21), для участі у роз-
гляді справи по суті.

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

Суддя О.В. Каліуш

В провадженні Яготинського районного суду Київської області зна-
ходиться справа за № 382/694/17 за позовом ПАТ «Страхова компанія 
«Провідна» до Дробишева Володимира Павловича про відшкодування 
матеріальної шкоди в порядку регресу.

В судове засідання призначене на 18 травня 2017року о 14 годині 00 
хвилин Яготинський районний суд Київської області викликає, як відпо-
відача Дробишева Миколу Миколайовича, останнє відоме місце прожи-
вання: м. Яготин, вул. Олександра Олеся, 2 Київської області.

Суддя В.Д. Карпович

Виноградівський районний суд Закарпатської області викликає Глу-
щенко Оксану Володимирівну, 17.12.1981 року народження, мешканки: 
м. Старобільськ, вул. Залізнична 47/9, Луганської області, як відповіда-
чку по цивільній справі за позовом Глущенка Олексія Анатолійовича до 
Глущенко Оксани Володимирівни про розірвання шлюбу, в судове за-
сідання, призначене на 24.05.2017 року о 08.30 год. у залі Виноградів-
ського районного суду за адресою: Закарпатська область, м. Виногра-
дів, вул. Тюльпанів, 24.

У разі неявки в судове засідання справу буде розглянуто у відсутнос-
ті відповідачки на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Надопта А.А.
Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Крама-

торськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за позо-
вом Цибульник Олени Анатоліївни до Шаповалова Михайла Вікторови-
ча, який мешкає: Донецька область, м. Макіївка, вул. Леніна, буд. 144, 
кв. 9 про розірвання шлюбу викликається на 24 травня 2017 року об 
11.15 годині, до суду, каб. № 23, для участі у розгляді справи по суті  
(№ 2/234/3081/17).

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

Суддя Переверзева Л.І.

Приморський районний суд м. Одеси (суддя Тарасов А.В.) викликає 
Булаєвську Іду Мануілівну, Орлова Дмитра Володимировича, Махотен-
ко Ірину Миколаївну, Липнягова Миколу Павловича в судове засідання 
як відповідачів по цивільній справі за позовом Кісліної Галини Олексіїв-
ни про визнання договору купівлі-продажу квартини дійсним.

Засідання відбудеться 24 травня 2017 року о 15 год. 30 хв. в примі-
щенні Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, 
вул. Балківська, 33, зала 111.

Суддя А.В. Тарасов

Лисичанський міський суд Луганської області повідомляє про те, 
що 27 березня 2017 року було винесено заочне рішення по справі  
№ 415/731/17 н п. № 2/415/616/17 за позовом Звєрєва Олександра Ми-
колайовича до Звєрєвої Галини Альбертівни про розірвання шлюбу. 
Позовні вимоги задоволено в повному обсязі.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за 
письмовою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня 
розміщення в газеті оголошення про розгляд справи.

Суддя Л.Б. Чернобривко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянти-
нівка, Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу за 
позовом Ховалкіної О.А. до Махно М.В. про стягнення аліментів. Відповідач у ци-
вільній справі №233/1787/17 Махно Михайло Вікторович, 30.04.1980 р.н., остан-
нє відоме місце проживання: Донецька область, Добропільський р-н., смт Ново-
донецьке, вул. Степна, буд. 8, кв. 8, викликається у судове засідання на 10.30 год. 
17 травня 2017 р. Розгляд відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськра-
йонного суду Донецької області (корп. № 2, каб. № 16).

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

Суддя Т.О. Мартишева

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинів-
ка, Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає кримінальне провадження  
№ 233/66/17 за обвинуваченням Чемес О.Б. за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений 
Чемес Олександр Борисович, 10.04.1991 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька об-
ласть, с. Курахівка, вул. Первомайська, буд. 15, фактично мешкає за адресою: Донецька 
область, м. Гірник, вул. Котовського, буд. 34/32, викликається до суду на 08 годину 00 
хвилин 18 травня 2017 року (корп. № 1, каб. № 12), для участі у підготовчому судовому 
засіданні. Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення його у між-
державний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досу-
дового розслідування чи спеціального судового провадження.

Суддя Т.Б. Сітніков

В провадженні судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області 
О.В. Стадченко знаходиться кримінальне провадження № 229/3626/16-к за обви-
нуваченням Медведєва Володимира Миколайовича, у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 1ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України, проживаючого за 
адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Черняхівського, буд. 3.

Суд викликає обвинуваченого Медведєва Володимира Миколайовича у судове 
засідання на 18 травня 2017 року о 13 годині 00 хвилин, яке відбудеться у примі-
щенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за адресою: До-
нецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О.В. Стадченко

Самарський районний суд м.Дніпропетровська (адреса суду: 49112, Дніпропетров-
ська обл., м. Дніпро, вул. Електрична, буд. 1-а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

19.06.2017 о 15:00 до Машкін Дмитро Анатолійович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Кантемирівська, буд. 18, кв. 7) справа 
№ 206/88/17, суддя Сухоруков А. О.

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

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Лиман, вул. 
Незалежності, 13) розглядається цивільна справа за позовом Товариства з обме-
женою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та гарантія» до Рябошлик 
Наталії Володимирівни про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Відповідачка Рябошлик Наталія Володимирівна викликається до каб. № 18 суду 
на 19 травня 2017 року на 08 годину 30 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У 
разі неявки відповідача, справа буде розглянута у її відсутності за наявними до-
казами.

Суддя Бікезіна О.В.

Апеляційний суд Київської області викликає в судове засідання, як 
відповідача на 11 год. 00 хв. 18 травня 2017 року Третякова Сергія Олек-
сандровича для участі в розгляді справи за апеляційною скаргою Бон-
дар Еліни Валеріївни до Третякова Сергія Олександровича, Головного 
територіального управління юстиції у Київській області, третя особа: 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Вердикт Фінанс» про ви-
знання договору купівлі-продажу недійсним, визнання права власності 
на квартиру та звільнення майна з-під арешту.

Суддя А.С. Сержанюк
Дніпровський районний суд м. Києва в зв’язку з розглядом цивіль-

ної справи за позовом Мельниченка Геннадія Володимировича до Дей-
сан Євгенія Пилиповича про стягнення боргу за договором позики, ви-
кликає в судове засідання, яке відбудеться 17 травня 2017 року об 11 
годині 00 хвилин у приміщенні Дніпровського районного суду м. Києва 
(м. Київ, вул. І. Сергієнка, 3, каб. 39) як відповідача Дейсан Євгенія Пи-
липовича, останнє місце проживання за адресою: м. Київ, пр-т П. Тичи-
ни, буд. 26, кв. 173.

У разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута без вашої 
участі.

Суддя В.П. Катющенко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костян-
тинівка, Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу  
№ 233/970/17 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Куценко О.В. про стягнення 
заборгованості. Відповідачка у справі Куценко Олена Володимирівна, 08.06.1986 
р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область, Костянтинівський р-н, 
с. Кіндратівка, вул. Заборського, буд. 73, викликається до суду на 10 год. 00 хв. 
18 травня 2017 року (корп. № 2, каб. № 21), для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О.В. Каліуш

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костян-
тинівна, Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу  
№ 233/1034/17 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Дугєльної В.А. про стягнен-
ня заборгованості. Відповідачка у справі Дугєльна Вікторія Анатоліївна, 29.07.1971 
р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. 
Ломоносова. буд. 101а, кв.72, викликається до суду на 09 год. 15 хв. 18 травня 
2017 року (корп. № 2, каб. № 21), для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О.В. Каліуш
Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідан-

ня відповідача по справі № 409/107/17 за позовом Савіної Любов Михайлівни до 
Луганської міської ради про визнання права власності в порядку спадкування.

Судове засідання відбудеться 18.05.2017 року о 13.30 год. (резервна дата 
01.06.2017 року о 13.30 год.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт Біло-
куракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається представник відповідача Луганської міської ради, останнє відоме 
місцезнаходження: м. Луганськ, вул. Коцюбинського, буд. 14.

У випадку неявки представника відповідача справу буде розглянуто за його від-
сутності за наявними доказами.

Суддя О.Ю. Максименко

Срібнянський районний суд Чернігівської області викликає Касяненко Ле-
сю Іванівну, 18.04.1984 р.н., останнє відоме місце проживання: Чернігівська 
область, смт Срібне, вул. Кірова, 68, як відповідачку в цивільній справі за по-
зовом ПАТ «Альфа-Банк» про стягнення заборгованості. Судове засідання 
відбудеться о 10 год.00 хв. 17 травня 2017 р. в приміщенні суду смт Срібне 
Чернігівської області, вул. Миру, 41-а. У разі неявки відповідачки в судове за-
сідання та неповідомлення суду про причини неявки справа, згідно з вимога-
ми ЦПК України, буде розглянута за відсутності відповідача на підставі наяв-
них доказів. З публікацією оголошення про виклик до суду відповідачка вва-
жається повідомленою про час і місце розгляду справи.

Суддя В.М. Ходіч

Приморський районний суд Запорізької області викликає у судове 
засідання на 17 травня 2017 року о 08.00 годині (резервна дата 26 трав-
ня 2017 року о 08.00 годині), за адресою: м. Приморськ, вул. Соборна, 
84, як відповідача Пархоменка Степана Васильовича по цивільній справі 
№ 326/424/17 (2/326/210/2017) за позовом ПАТ «Маріупольський мета-
лургійний комбінат ім. Ілліча» до Пархоменка Степана Васильовича про 
розірвання договору оренди.

У разі неявки відповідача в судове засідання на вказані дату та час, 
справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя О.М. Чапланова
В провадженні Київського районного суду м. Одеси знаходиться ци-

вільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний ощадний банк України» в особі філії Одеського обласного 
управління AT «Ощадбанк» до Ткаченка Петра Леонідовича, третя осо-
ба: Одеська місцева прокуратура № 3 про зняття арешту, у зв’язку з чим 
повідомляємо відповідача Ткаченка Петра Леонідовича про те, що су-
дове засідання відбудеться 16 травня 2017 року об 11 год. 00 хв. в при-
міщенні Київського районного суду м. Одеси, за адресою: м. Одеса, вул. 
Варненська, 3б, каб. 215.

Суддя О.М. Куриленко

19 травня 2017 p. о 08.30 год. відбудеться розгляд цивільної справи 
за позовом Хемич Марії Зіновіївни до Фейзуллаєва Надіра Фаміль огли 
про стягнення неустойки по заборгованих аліментах.

У судове засідання як відповідача викликають Фейзуллаєва Надіра 
Фаміль огли, жителя: вул. Недєліна, 54/1, м. Одеса, 65049.

Відповідачу пропонують надати всі наявні докази по зазначеній спра-
ві. Явка в судове засідання відповідача обов’язкова. Про причини не-
явки відповідач зобов’язаний повідомити суд. У разі неявки відповіда-
ча на судове засідання без поважних причин, справу буде розглянуто в 
його відсутності.

Суддя Л.Б. Юрчак

Відповідно до ст. 323 КПК України обвинуваченому Ємельянову В.В. пові-
домляється про відкриття апеляційного провадження за апеляційною скар-
гою захисника Лисенко Г.К. на вирок Охтирського міськрайонного суду Сум-
ської області від 07 лютого 2017 року, за яким Ємельянов Віталій Вікторович 
визнаний винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 
110, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 258-3 КК України. Ухвала про відкриття апеляційного 
провадження по справі № 587/828/16-к (провадження № 11-кп/788/339/17) 
від 04.04.2017, надіслана для обвинуваченого Ємельянова В.В. його захисни-
ку Лисенко Г.К. (вул. Покровська, 22, м. Суми).

Суддя В.Ю. Рунов
Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (адреса суду: 84511, 

Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Артема, 5) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове 
засідання, яке відбудеться:

30.05.2017 о 09:20 до Дем’янов Володимир Вікторович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 84546, Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Со-
ледар, вул. Комсомольська, буд. 39) справа № 219/2477/17, суддя Рад-
ченко Л. А.

30.05.2017 о 09:00 до Саржевська Валерія Миколаївна (останнє відо-
ме місце реєстрації: 84545, Донецька обл., м. Соледар, вул. Вокзальна, 
буд. 13) справа № 219/2699/17, суддя Радченко Л. А.

30.05.2017 о 09:40 до Романуша Юрій Юрійович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 84522, Донецька обл., м. Сіверськ, вул. Жовтнева, буд. 
33) справа № 219/2694/17, суддя Давидовська Т. В.

30.05.2017 о 09:30 до Какушко Максим Валерійович (останнє відоме 
місце реєстрації: 84522, Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Сіверськ, 
вул. Енергетиків, буд. 34, кв. 12) справа № 219/2708/17, суддя Радчен-
ко Л. А.

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

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

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Крама-
торськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за позовом 
ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та гарантія» до Дьоміна Володими-
ра Валентиновича, про звернення стягнення на предмет іпотеки, який 
мешкає за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Панченко, буд. 
1-1А, кв. 22 викликається на 01 червня 2017 року о 10.30 год., до су-
ду, каб. № 23, для участі у розгляді справи по суті (№ 2/234/1827/17).

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

Суддя Переверзева Л.І.

Вінницький міський суд Вінницької області викликає третю особу: Волощука Сер-
гія Олександровича, останнє місце реєстрації: вул. Пирогова, буд. 25, кв. 8, м. Вінни-
ця в судове засідання, яке відбудеться 22.05.2017 року о 15.00 год. за адресою: м. 
Вінниця, вул. Грушевського, 17, каб. № 36, по цивільній справі № 127/3170/17 за по-
зовом Десика Івана Антоновича до Вінницької міської ради, треті особи, що не за-
являють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Шага Юрій Ми-
колайович, Щербатий Віктор Станіславович, треті особи, що не заявляють самостій-
них вимог на предмет спору на стороні відповідача: Волощук Сергій Олександрович, 
Кондратюк Денис Мартіславович та Ільченко Діна Леонідівна про визнання дій про-
типравними, скасування п. 31 Додатку № 4 рішення Вінницької міської ради № 1693 
від 11.04.2014 року та п. 19 Додатку № 3 рішення Вінницької міської ради № 1871 від 
31.10.2014 року. Справу розглядає суддя Жмудь О.О.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. У випадку неявки в судове засідання, 
справу буде розглянуто за відсутності відповідача.

Оголошення про проведення безпосереднього продажу активів  
публічного акціонерного банку «ІмекСбАнк» з 01.07.2017 р.

АТ «ІМЕКСБАНК» повідомляє, що відповідно до Рішення вико-
навчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №1819 від 
03.05.2017р., починається безпосередній продаж основних засобів в 
кількості 645 од., а саме: друкованих аркушів та сувенірної продукції 
юридичним та фізичним особам.

З питаннями та замовленнями по покупці активів, які виставлені на без-
посередній продаж, звертатися в робочі дні з 09.00 до 16.00 години (пере-
рва з 13.00 до 14.00) за попередньою домовленістю з відповідальним пра-
цівником Банку: Дячук Іриною, тел. (0482) 36-56-96,  м. Одеса, пр-т. Шев-
ченка, 8А, адреса електронної пошти: dyachuk@imexbank.com.ua.

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області 
(87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться цивільна справа за позо-
вом Бессмертної Нінель Олександрівни до Ласкіна Віталія Миколайовича, третя 
особа: Служба у справах дітей Центральної районної адміністрації Маріупольської 
міської ради про позбавлення батьківських прав.

Відповідач Ласкін Віталій Миколайович, який зареєстрований за адресою: бул. 
Шевченко, 291, кв. 96, м. Маріуполь викликається для участі у судових засіданнях, 
які відбудуться 19 травня 2017року о 08.50 годині та 30 травня о 08.30 годині в 
приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т. Металургів, 31, каб. 11.

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

Суддя Папаценко П.І.
Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідан-

ня відповідачів по справі № 409/3059/16-ц за позовом Удодової Олени Михайлів-
ни до Лисак Марії Григоріївни, Храпача Олександра Володимировича про визна-
ння правочину дійсним та визнання права власності.

Судове засідання відбудеться 18.05.2017 року о 14.00 год. (резервна дата 
01.06.2017 року о 14.00 год.) в залі суду за адресою. Луганська область, смт Біло-
куракине, пл. Шевченка, 2.

Викликаються як відповідачі:
Лисак Марія Григоріївна, останнє відоме місце реєстрації: Луганська область, 

м. Лутугине, вул. Ломоносова, буд. 58;
Храпач Олександр Володимирович, останнє відоме місце реєстрації: Луганська 

область Антрацитівський район, с. Маломиколаївка, кв. Сиволапа, буд. 18-А, кв. 2.
У випадку неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності за на-

явними доказами.
Суддя О.Ю. Максименко

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що 17.05.2017 року о 

09.00 год. в приміщенні Вінницького міського суду Вінницької області за адре-
сою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17 в залі судових засідань № 10 відбудеться 
судове засідання в кримінальному провадженні № 42015020420000199 за обви-
нуваченням Савенка Геннадія Олександровича у вчиненні злочинів, передбаче-
них ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Савенко Геннадій Олексан-
дрович, 13.07.1969 р.н., який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим, 
м. Джанкой, вул. Московська, в/ч А2306.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості з’явитися до 
суду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засі-
дання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді ко-
вальчук Л.В., суддів курбатової І.Л., Гайду Г.В.

Старобільський районний суд Луганської області викликає у судо-
ві засідання з розгляду цивільних справ як відповідача: за позовом Су-
хонос Юлії Сергіївни до Краснолуцької сільської ряди Антрацитівсько-
го району про визнання права власності в порядку спадкування у справі  
№ 2/431/507/17, як відповідача:

Краснолуцьку сільську раду Антрацитівського району, яка зареє-
стрована за адресою: Луганська область, Антрацитівський район, с-ще 
Краснолуцький, вул. Радянська, буд. 17.

Розгляд справи відбудеться 18 травня 2017 року о 09 годині 05 хв.,  
в приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ,  
вул. Миру, 38.

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

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

В провадженні Красноармійського міськрайонно-
го суду Донецької області (85302, м. Покровськ, вул. 
Європейська, 20) знаходиться кримінальне прова-
дження відносно обвинуваченого Іванчука Ігоря Іва-
новича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Ухвалою Красноармійського міськрайонного су-
ду Донецької області від 20 лютого 2017 року кри-
мінальне провадження за обвинуваченням Іванчу-
ка Ігоря Івановича у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України 
здійснюється за відсутності обвинуваченого в поряд-
ку спеціального судового провадження.

Обвинувачений Іванчук І.І., останнє відоме міс-
це проживання: Донецька область, м. Донецьк, ву-
лиця Червоноармійська, 30, викликається 19 травня 
2017 р. об 11 годині 00 хвилин до суду, каб. № 12, 
для участі в підготовчому судовому засіданні.

Суддя І.І. Карабан

В провадженні Красноармійського міськрайонного суду 
Донецької області (85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 
20) знаходиться кримінальне провадження відносно обви-
нуваченого Ісаєва Анатолія Анатолійовича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Ухвалою Красноармійського міськрайонного суду Доне-
цької області від 13 березня 2017 року кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Ісаєва Анатолія Анатолійовича у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 
1 ст. 258-3 КК України здійснюється за відсутності обвинува-
ченого в порядку спеціального судового провадження.

Обвинувачений Ісаєв А.А., останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, Мар’їнський р-н, с. Дачне, вул. 
Южна, 2, останнє відоме місце реєстрації: Донецька область, 
Ясинувата, вулиця Машинобудівників, буд. 13, кв. 8, викли-
кається 19 травня 2017р. об 11 годині 30 хвилин до суду, каб. 
№ 12, для участі в підготовчому судовому засіданні.

Суддя І.І. Карабан

Оголошення орендодавця — Інституту програмних систем НАН України
про намір передати в оренду державне майно, щодо якого надійшли заяви

№ 
п/п

Назва органу 
управління

Балансоутримувач
(назва, юридична адреса, 

телефон)
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

Найменування та
місцезнаходження

об’єкта оренди

Реєстровий 
номер майна

Загальна 
площа, 
кв.м.

Вартість  
майна за  

незалежною  
оцінкою, грн

Максимально 
можливий  

строк оренди

Мета  
використання

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Національна 

академія наук 
України

05540149, Інститут програм-
них систем НАН України; м. 

Київ, пр-т Академіка Глушко-
ва, 40; тел. (044) 526-22-68

Нежитлове приміщення (кім-
ната №105) на 1-му повер-

сі 5-го корпусу; м. Київ, пр-т 
Академіка Глушкова, 40

05540149.1.АА 
АДЖЕ986 9,7 74 776 грн. 

(без ПДВ)
до 01.04.2020 
(до 3-х років)

Офісні  
приміщення

2
Національна 

академія наук 
України

05540149, Інститут програм-
них систем НАН України; м. 

Київ, пр-т Академіка Глушко-
ва, 40; тел. (044) 526-22-68

Нежитлове приміщення (кім-
ната №606 та 610) на 6-му по-

версі 5-го корпусу; м. Київ, 
пр-т Академіка Глушкова, 40

05540149.1.АА 
АДЖЕ986 65,3 503 387 грн. 

(без ПДВ)
до 01.04.2020 
(до 3-х років)

Офісні  
приміщення

3
Національна 

академія наук 
України

05540149, Інститут програм-
них систем НАН України; м. 

Київ, пр-т Академіка Глушко-
ва, 40; тел. (044) 526-22-68

Нежитлове приміщення (кім-
ната №323 та 327) на 3-му 

поверсі 5-го корпусу; м. Київ, 
пр-т Академіка Глушкова, 40

05540149.1.АА 
АДЖЕ986 15,5 119 487 грн. 

(без ПДВ)
до 01.04.2020 
(до 3-х років)

Офісні  
приміщення

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, пр-т Ака-
деміка Глушкова, 40, корпус 5, кімната №214. Додаткова інформація за тел: (044) 526-22-68. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт орен-
ди буде оголошено конкурс на право оренди.

Попільнянський районний суд Житомирської обл. (адреса суду: 13500, Житомирська обл., смт Попільня, 
вул.Б.Хмельницького, 24) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгова-
ності, у судове засідання, яке відбудеться:

01.06.2017 об 11:00 до Чоломбитько Дмитро Сергійович (останнє відоме місце реєстрації: 13500, Жито-
мирська обл., смт Попільня, пров. Медичний, буд. 6) справа № 288/117/17, суддя Зайченко Є. О.

07.06.2017 о 10:00 до Щеголєв Олександр Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 13532, Жи-
томирська обл., Попільнянський р-н, с. Квітневе, вул. Пролетарська, буд. 103) справа № 288/297/17, суддя 
Сікан В. М.

13.06.2017 о 12:00 до Огородник Микола Олексійович (останнє відоме місце реєстрації: 13521, Житомир-
ська обл., Попільнянський р-н, с. Липки, вул. Мічуріна, буд. 24) справа № 288/171/17, суддя Зайченко Є. О.

19.06.2017 об 11:00 до Герасимович Артем Васильович (останнє відоме місце реєстрації: 13543, Жито-
мирська обл., Попільнянський р-н, с. Андрушки, вул. Набережна, буд. 17) справа № 288/1516/16-ц, суддя 
Зайченко Є. О.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута 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.

Оболонський районний суд м. Києва викликає в підготовче су-
дове засідання Януковича Віктора Федоровича, 09.07.1950 р.н., 
на 10 год. 00 хв. 18 травня 2017р. у кримінальному проваджен-
ні по обвинуваченню Януковича Віктора Федоровича у вчиненні 
злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 
27, ч. 2 ст. 437 КК України.

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

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

1) затримання, тримання під вартою або відбування покаран-
ня;

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

3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, сти-
хійні 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 тим-
часово 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.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про немож-

ливість з’явлення до суду.
Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свід-

ка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 
КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого пе-
редбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника – 
статтею 324 КПК України, потерпілого – статтею 325 КПК Украї-
ни, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представ-
ників – статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, переклада-
ча, представника уповноваженого органу з питань пробаціїі екс-
перта – статтею 327 КПК України.

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

Одночасно повідомляємо, що стороні захисту надано про-
грамну можливість для участі Януковича В.Ф. в підготовчому су-
довому засіданні в режимі відеоконференції.

Головуючий суддя В.В. Дев’ятко

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

29.05.2017 о 09:00 до Грабовецька (Богданова) Ва-
лентина Вікторівна (останнє відоме місце реєстрації: 
84200, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Паризької 
Комуни, буд. 81, кв. 21) справа № 229/1313/17, суд-
дя Панова Т. Л.

30.05.2017 о 15:00 до Кліпаченко Віктор Вікторо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 83000, Доне-
цька обл., м. Дружківка, вул. О. Кошового, буд. 17, 
кв. 2) справа № 229/1314/17, суддя Панова Т. Л.

30.05.2017 об 11:30 до Лашкевич Ганна Василів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 84201, Доне-
цька обл., м. Дружківка, вул. Космонавтів, 24, кв. 61) 
справа № 229/868/17, суддя Панова Т. Л.

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.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ 
КООПЕРАТИВ «МРІЯ»

(код ЄДРПОУ: 05287101), місцезнаходження: Україна, 07222, 
Київська область, Іванківський район, село Горностайпіль, 
вулиця Чорнобильська, будинок 18.

Тел.(04591)47-2-10
Повідомляє, що на засіданні загальних зборів членів 

Сільськогосподарського виробничого кооперативу «МРІЯ», 
що відбулись 24 квітня 2017 року (Протокол № 4/17 від 24 
квітня 2017 року) прийняте рішення про припинення шляхом 
перетворення СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЧОГО 
КООПЕРАТИВУ «МРІЯ» у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «СГВК МРІЯ».

Товариство з обмеженою відповідальністю «СГВК МРІЯ» 
стане правонаступником Сільськогосподарського виробни-
чого кооперативу «МРІЯ», до Товариства з обмеженою від-
повідальністю «СГВК МРІЯ» перейде усе майно, усі права та 
обов’язки Сільськогосподарського виробничого кооперати-
ву «МРІЯ». Припинення шляхом перетворення СІЛЬСЬКО-
ГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЧОГО КООПЕРАТИВУ «МРІЯ» 
відбуватиметься відповідно до вимог чинного законодав-
ства України. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЧОГО КООПЕРАТИ-
ВУ «МРІЯ» становить до 3 липня 2017 року (включно). Вимо-
ги кредиторів приймаються за адресою: Україна, 07222, Ки-
ївська область, Іванківський район, село Горностайпіль, ву-
лиця Чорнобильська, будинок 18. Контактний номер теле-
фону: (050) 616-58-43.

Голова комісії з припинення  
Сільськогосподарського

виробничого кооперативу «МРІЯ» Мороз В.В.

Приазовський районний суд Запорізької області 
викликає як відповідача Гєнтоша Василя Григорови-
ча, 12.07.1960 р.н. (останнє відоме місце проживан-
ня: АР Крим, м. Ялта, смт Массандра, вул. В-Єгорова, 
буд. 18, гуртожиток) у судове засідання по цивільній 
справі № 325/442/17 за позовом ПАТ «МАРІУПОЛЬ-
СЬКОГО МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМБІНАТУ ІМЕНІ ІЛЛІ-
ЧА» до Гудзенко Н.Г. і Гєнтош В.Г. про розірвання до-
говору оренди, яке призначене на 18 травня 2017 ро-
ку о 14 годині 00 хвилин і відбудеться в приміщен-
ні Приазовського районного суду Запорізької облас-
ті за адресою: вул. Пушкіна, 5, смт Приазовське, При-
азовського району, Запорізької області.

З опублікуванням оголошення про виклик відпові-
дач вважається повідомленим про час і місце розгля-
ду справи. В разі неявки відповідача до суду, спра-
ва може бути розглянута за його відсутності на під-
ставі наявних доказів. Відповідач зобов’язаний пові-
домляти про зміну свого місця проживання (перебу-
вання), або місця знаходження під час проваджен-
ня справи, а також про причини неявки в судове за-
сідання. У разі неповідомлення суду про причини не-
явки вважається, що відповідач не з’явився в судове 
засідання без поважних причин.

В разі відкладення розгляду справи, наступне су-
дове засідання буде призначене на 14 годину 00 хви-
лин 06 червня 2017 року в тому ж приміщенні суду.

Суддя О.П. Пантилус

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ломоносова, 
№ 157) розглядає цивільну справу №233/762/17 за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк» до Яроша О.В. про стягнення заборгованості. 
Відповідач у справі Ярош Олексій Васильович, 04.04.1979 р.н., 
останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Костян-
тинівка, вул. Громова. буд. 31, кв.128, викликається до суду на 08 
год. 15 хв. 18 травня 2017 року (корп. № 2, каб. № 21), для участі 
у розгляді справи по суті.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ломоносова,  
№ 157) розглядає цивільну справу № 233/448/17 за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» до Маковлевої Н.Г. про стягнення забор-
гованості. Відповідачка у справі Маковлева Надія Геннадіївна, 
09.06.1976 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, м. Костянтинівка. вул. Незалежності (Октябрська), буд. 
284, кв.49, викликається до суду на 08 год. 30 хв. 18 травня 2017 
року (корп. № 2, каб. № 21), для участі у розгляді справи по суті.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ломоносова,  
№ 157) розглядає цивільну справу № 233/840/17 за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк» до Ярцевої О.Д. про стягнення заборгованості. 
Відповідачка у справі Ярцева Оксана Дмитрівна, 19.08.1978 р.н., 
останнє відоме місце проживання: Донецька область, Костянти-
нівський р-н, с. Червоне, вул. Осипенко, буд. 2, викликається до 
суду на 08 год. 45 хв. 18 травня 2017 року (корп. № 2, каб. № 21), 
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У разі неприбуття відповідачі повинні повідоми-
ти суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за їх 
відсутності.

Суддя О.В. Каліуш

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як відпові-
дачку Боровську Марину Дмитрівну за позовом Бедрій Івана 
Олександровича до Боровської Марини Дмитрівни про ви-
знання договору купівлі-продажу дійсним. Судове засідання 
відбудеться 09.06.2017 р. о 12 год. 00 хв. у приміщенні Су-
воровського районного суду м. Одеси за адресою: м. Оде-
са, вул. Чорноморського козацтва, 68, зала судових засідань  
№ 8. У разі неявки  Боровської Марини Дмитрівни судове за-
сідання буде проведене у її відсутність.

Суддя С.С. Аліна

Козелецький районний суд Чернігівської області викликає 
як відповідачку Молітвеник Богдану Богданівну, 09 листо-
пада 1968 року народження, яка проживає за адресою: вул. 
Щорса буд. 20 с. Соколівка, Козелецького району, Чернігів-
ської області, в судове засідання на 10 год. 40 хв. 06 червня 
2017 року за адресою: Чернігівська область, смт Козелець, 
вул. Свято-Преображенська, 7 по цивільній справі за позо-
вом Молітвеника Андрія Павловича до Молітвеник Богда-
ни Богданівни про розірвання шлюбу. У разі неявки в судо-
ве засідання цивільна справа буде розглянута за вашої від-
сутності.

Суддя Анохін A.M.

Святошинський районний суд м. Києва повідомляє гр. Бабченко 
Ольгу Юріївну, останнє відоме місце проживання: вул. Чорнобиль-
ська буд. 6, кв. 95, м. Київ, що судове засідання щодо розгляду ци-
вільної справи № 2/759/1159/17 за позовом Словачевського Олексан-
дра Дмитровича до Бабченко Ольги Юріївни про відшкодування шко-
ди, завданої внаслідок взаємодії кількох джерел підвищеної небезпе-
ки відбудеться 26 липня 2017 року oб 11 год. 40 хв.

Просимо гр. Бабченко Ольгу Юріївну з’явитися до Святошинського 
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А, 
зал № 3, з собою мати документ, який посвідчує особу.

Суддя Величко Т.О.

В провадженні Ірпінського 
міського суду Київської облас-
ті перебуває цивільна справа 
за позовом Рожкова Олега Ми-
колайовича до Рожкової Олени 
Геннадіївни про стягнення алі-
ментів на утримання малоліт-
ніх дітей.

Суд викликає на 17.05.2017 
року о 09.50 год. Рожкову Оле-
ну Геннадіївну як відповідачку 
по справі. Явка обов’язкова.

Суддя С.І. Оладько

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає 
в судове засідання відповідачку по справі № 409/178/17 за позо-
вом AT «Укрексімбанк» до Шелудченко Оксани Тимофіївни про 
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 14.06.2017 року о 08.00 год. (ре-
зервна дата на 19.06.2017 року о 08.00 год.) у залі суду за адре-
сою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідачка Шелудченко Оксана Тимофіївна, 
адреса: Луганська область, м. Луганськ, 1-й Танковий проїзд, 7.

У випадку неявки відповідачки справу буде розглянуто за її 
відсутності за наявними доказами.

Суддя Третяк О.Г.

Михайлова Світлана Андріївна, 26.03.1970 р.н., останнє відо-
ме місце проживанню якої: Донецька обл., м. Зугрес, вул. 60 р. 
Жовтня, 6а/86, викликається до Добропільського міськрайонно-
го суду Донецької області, як відповідачка по цивільній справі № 
227/803/17 за позовом ПАТ «Державний Ощадний банк України» 
в особі філії – Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до 
Михайлової Світлани Андріївни про стягнення заборгованості. 
Судове засідання відбудеться 19.05.2017 року о 09.00 год. у при-
міщенні суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. 
Банкова, 39А. У разі неявки відповідачки до суду, справу буде ви-
рішено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Корнєєва В.В.

Сарбаш Лариса Вікторівна, 12.07.1977 р.н., останнє відоме 
місце проживання якої: Донецька обл., м. Іловайськ, с. Покров-
ка, вул. Садова, буд. 3, викликається до Добропільського місь-
крайонного суду Донецької області, як відповідачка по цивільній 
справі № 227/819/17 за позовом ПАТ «Державний Ощадний банк 
України» в особі філії – Донецьке обласне управління AT «Ощад-
банк» до Сарбаш Лариси Вікторівни про стягнення заборгованос-
ті. Судове засідання відбудеться 19.05.2017 року о 09.00 год. у 
приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля, 
вул. Банкова, 39А. У разі неявки відповідачки до суду, справу бу-
де вирішено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Корнєєва В.В.

В провадженні Ірпінського 
міського суду Київської облас-
ті перебуває цивільна справа 
за позовом Рожкова Олега Ми-
колайовича до Рожкової Оле-
ни Геннадіївни про розірвання 
шлюбу.

Суд викликає на 17.05.2017 
року о 09.40 год. Рожкову Оле-
ну Геннадіївну як відповідачку 
по справі. Явка обов’язкова.

Суддя С.І. Оладько

Шевченківський районний суд міста Києва за адресою: м. Київ, вул. 
Дегтярівська, 31-А (каб. 310) викликає на 25.05.2017 року о 13 год. 45 
хв. Сайеда Ахмада Файез Джаміль як відповідача  по справі за позовом  
Кондрак Еліаса Арефа до Сайеда Ахмада Файез Джаміль, третя особа: 
Відділ з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб 
Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації, про визнання 
особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням.

Відповідач викликається в судове засідання, у разі його неявки спра-
ва розглядатиметься у його відсутність.

Шевченківський районний суд міста Києва за адресою: м. Київ, вул. 
Дегтярівська, 31-А, викликає на 21.06.2017 року о 12 год. 45 хв. від-
повідача Товариство з обмеженою відповідальністю «БКЮ Компанія» 
за позовом Міщенко Юлії Олександрівни до Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Стадісо Україна», за участі третьої особи – Міщен-
ко Світлани Миколаївни, про стягнення грошових коштів за невикона-
ним договором.

Відповідач викликається в судове засідання, у разі неявки справа 
розглядатиметься у відсутність відповідача.

Суддя Рибак М.А.

Голосіївський районний суд м. Києва у зв’язку з розглядом цивільної спра-
ви за позовом Державного підприємства «Наш Дім» до Новикова Олексан-
дра Михайловича, Новикової Ніни Борисівни, Новикова Володимира Олек-
сандровича, Новикової Тетяни Олександрівни про визнання особи такою, що 
втратила право користування жилим приміщенням, викликає відповідачів: 
Новикова Олександра Михайловича, Новикову Ніну Борисівну, Новикова Во-
лодимира Олександровича, Новикову Тетяну Олександрівну, останнє відоме 
місце проживання: 03028, м. Київ, вул. Стратегічне шосе, 41, кім. 15, у судо-
ве засідання на 09 год. 00 хв. 15.06.2017 року, яке відбудеться в приміщенні 
суду за адресою: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 14-а, каб. 38.

Суддя О.О. Колдіна

Суддею Бердянського міськрайонного суду Дністрян О.М. (за адресою: м. 
Бердянськ, вул. Консульська, б. 64, каб. № 410) 6 червня 2017 року о 10 го-
дині 30 хвилин буде розглядатись справа за позовом Мульченка Володимира 
Євгенійовича до Мульченка Олександра Олександровича, третя особа – Бер-
дянський міський відділ УДМС України в Запорізькій області, про визнання 
особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням. Суд 
викликає як відповідача Мульченка Олександра Олександровича.

Явка відповідача у справі обов’язкова. У разі неявки справа буде розгля-
нута за його відсутності.

Суддя О.М. Дністрян

Печерський районний суд м. Києва повідомляє, що судове засідан-
ня у справі за позовом Новосад Наталі Петрівни до Кожушка Ярослава 
Олексійовича про стягнення заборгованості за договором оренди, яке 
призначено на 15 год. 00 хв. 18 травня 2017 р. за адресою: 01010, м. Ки-
їв, пров. Хрестовий (головуючий суддя Писанець В.А.).

В разі неявки в судове засідання відповідача Кожушка Ярослава 
Олексійовича, справа буде розглянута за його відсутності відповідно до 
ст. 169 ЦПК України.

Суддею Бердянського міськрайонного суду  Дністрян О.М. (за адре-
сою: м. Бердянськ, вул. Консульська, б. 64, каб. № 410) 6 червня 2017 
раку о 09 годині 30 хвилин буде розглядатись справа за позовом Сухо-
рукова Ігоря Анатолійовича до Кулікової Наталі Василівни, Кулікова Ві-
талія Юрійовича, третя особа: Дворникова О.П., про позбавлення пра-
ва користування житловим приміщенням. Суд викликає як відповідачів: 
Кулікову Наталю Василівну, Кулікова Віталія Юрійовича.

Явка відповідачів у справі обов’язкова. У разі неявки справа буде роз-
глянута за їхньої відсутності.

Суддя О.М. Дністрян
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Ухвалою Біловодського районного суду Луганської об-
ласті викликає як відповідачів Гайдамащука Артура Олек-
сандровича, Гайдамащук Ольгу Сергіївну для участі в ци-
вільній справі за позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» про стяг-
нення заборгованості, яке відбудеться 19 травня 2017 ро-
ку о 16.00 годині, у приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, смт Біловодськ, вул Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін во-
ни вважаються повідомленими про час та місце слухання 
справи.

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

Суддя В.А. Карягіна

Біловодський районний суд Луганської області викликає 
як відповідача у цивільній справі № 408/8001/16-ц за позо-
вом Анашкіної Ольги Анатоліївни до Ровеньківської міської 
ради Луганської області (м. Ровеньки, Луганська область), 
треті особи: Шоста одеська державна нотаріальна контора, 
Головне територіальне управлінння юстиції у Луганській об-
ласті, про визнання права власності в порядку спадкування 
за заповітом.

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

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

Суддя Є.О. Соболєв

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської об-
ласті від 21.11.2016 року прийнято до провадження обвину-
вальний акт, внесений до Єдиного державного реєстру досу-
дових розслідувань за № 12015130430000289 відносно Греч-
ки Василія Івановича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

До суду як обвинувачений викликається Гречка Василій 
Іванович у підготовче судове засідання, яке відкладено до 
13 години 00 хвилин 18 травня 2017 року та відбудеться у 
приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Біло-
водськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення обвинувачений вважа-
ється повідомленим про дату, час та місце слухання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя Є.О. Соболєв

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає Матюшкіна Антона Юрійовича, 
що проживає за адресою: Луганська область, м. Сорокине 
(Краснодон), вул. Лютікова, 14/9, як відповідача в судове за-
сідання по цивільній справі № 426/5429/17 за позовом Ма-
тюшкіної Галини Анатоліївни до Матюшкіна Антона Юрійо-
вича про позбавлення батьківських прав, третя особа: Відділ 
опіки та піклування служби у справах дітей Новоайдарської 
районної державної адміністрації Луганської області, що від-
будеться 19 травня 2017 року о 14.00 год.

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

Суддя В.О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Опанасенко Ін-
ну Геннадіївну, що проживає за адресою: пров. 5-й Сло-
вянський, б. 41, м. Луганськ, Луганська область, 91011, 
як відповідачку в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/829/16-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Укрсоцбанк» до Опанасенко Інни Геннадіївни 
про стягнення заборгованості за договором кредиту, що 
відбудеться 18 травня 2017 року  о 15.30 год.

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

Суддя В.О. Половинка

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як обвинуваченого Япринцева Миколу Захаро-
вича, зареєстрованого за адресою: Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, с. Борівське, вул Леніна, 60, у судо-
ве засідання з розгляду кримінального проваджження 
№ 428/9549/16-к за обвинуваченням Япринцева Мико-
ли Захаровича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 
ст. 110 КК України, яке відбудеться 19 травня 2017 ро-
ку о 14 годині 00 хвилин, у приміщенні суду за адресою: 
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби 
Народів, 19.

Суддя І.Г. Макаренко

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Жерновой 
В’ячеслава Валентиновича, як відповідача в судове 
засідання по цивільній справі № 426/489/17 за позо-
вом ТОВ «Кредитні ініціативи» до Жернова В.В. про 
стягнення заборгованості, що відбудеться 18 травня 
2017 року о16.30 год.

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

Суддя В.О. Половинка

Новопсковський районний суд Луганської області викликає 
Клименко Ольгу Вікторівну як відповідачку у судове засідання 
для розгляду цивільної справи ЄУ № 420/370/17 (Проваджен-
ня № 2/420/236/17) за позовом Клименко Олександра Костян-
тиновича до Клименко Ольги Вікторівни про розірвання шлю-
бу, яке відбудеться 19 травня 2017 року о 09 год. 00 хв. (ре-
зервна дата судового засідання 23 травня 2017 року о 09 год. 
00 хв.) в приміщенні Новопсковського районного суду Луган-
ської області за адресою: вул Українська, 28, смт Новопсков, 
Луганської області.

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

Суддя Р.Р. Потапенко

Слов’янський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) 
розглядає цивільну справу № 2/243/2316/2017 за позо-
вом Гурбанова Сабухі Рахім огли до Алєєвої Юлії Олек-
сандрівни про розірвання шлюбу, останнє відоме місце 
мешкання якої: Донецька область, м. Горлівка, проспект 
Перемоги, буд. 152, кв. 37, викликається до суду на 31 
травня 2017 року о 09 годині 30 хвилин для участі в роз-
гляді справи по суті.

Відповідачеві пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута за його відсутністю.

Суддя М.О. Гусинський

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської облас-
ті повідомляє Шевчишину Ольгу Вікторівну, місце перебу-
вання якої невідоме, що судовий розгляд по цивільній спра-
ві провадження № 2/484/849/17 р. за позовною заявою Шев-
чишина Геннадія Федоровича до Шевчишиної Ольги Вікто-
рівни про стягнення суми інфляційних втрат та трьох про-
центів річних, відкладено на 31.05.2017 року о 09.00 годи-
ні. На призначений час відповідачці слід з’явитись до суду 
Первомайського міськрайонного суду Миколаївської облас-
ті з паспортом.

У разі неявки відповідачки, позовна заява на підставі ч. 4 
ст. 169 ЦПК України буде розглянута за її відсутності на під-
ставі наявних у справі даних чи доказів (постановлене зао-
чне рішення).

Суддя О.В. Мельничук

В Херсонському міському суді Херсонської об-
ласті 27 червня 2017 року о 09.15 годині в кабінеті  
№ 302 відбудеться судове засідання по цивільній 
справі за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «Енергобанк» до Страшненка Олександра Олек-
сандровича, Страшненко Олени Валеріївни про стяг-
нення заборгованості. В судове засідання виклика-
ються відповідачі: Страшненко Олександр Олексан-
дрович, Страшненко Олена Валеріївна. У разі неявки 
справу буде розглянуто у їхню відсутність.

Суддя В.В. Прохоренко

Новопсковський районний суд Луганської області 
викликає Морозова Руслана Юрійовича як відповідача  
у судове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ  
№ 420/379/17 (Провадження № 2/420/243/17) за позовом 
Морозової Вікторії Олександрівни до Морозова Руслана 
Юрійовича про стягнення аліментів на дитину, яке відбу-
деться 19 травня 2017 року о 09 год. 30 хв. (резервна да-
та судового засідання 23 травня 2017 року о 09 год. 30 
хв.) в приміщенні Новопсковського районного суду Лу-
ганської області за адресою: вул Українська, 28, смт Но-
вопсков, Луганської області.

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

Суддя Р.Р. Потапенко

Попаснянський районний суд Луганської області викликає 
відповідача Богданова Олександра Сергійовича, який зареєстро-
ваний за адресою: Луганська область, м. Гірське, вул. Дружби, 
20/78, зареєстрований як внутрішньо переміщена особа за адре-
сою: Луганська область, Попаснянський район, м. Гірське, вул. 
Чернишевського, буд. 38, кв. 14, у судове засідання по цивільній 
справі №423/1048/17 за позовом Виконавчого комітету Гірської 
міської ради до Богданова Олександра Сергійовича про визнання 
особи такою, що втратила право користування житловим примі-
щенням, що відбудеться 19 травня 2017 року о 09 год. 00 хв. у 
приміщенні Попаснянського районного суду за адресою: Луган-
ська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6, каб. №4 (2 поверх).

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

Суддя В.А. Закопайло

Онуфріївський районний суд Кіровоградської обл. (адре-
са суду: 28100, Кіровоградська обл., смт Онуфріївка, вул. На-
заренка, 23) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ При-
ватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться:

25.05.2017 о 09:40 до Собанова Алла Миколаївна (останнє 
відоме місце реєстрації: 28120, Кіровоградська обл., Онуф-
ріївський р-н, с. Успенка, вул. Молодіжна, буд. 60) справа  
№ 399/189/17, суддя Шуліка О. О.

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.

Саксаганський районний суд м.Кривого Рогу (адреса су-
ду: 50007, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул.Деми-
денка, 3а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приват-
банк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться:

26.05.2017 о 09:40 до Савельєва Валерія Вячеславів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 50007, Дніпропетров-
ська обл., м. Кривий Ріг, вул. Липнева, буд. 2, кв. 4) справа  
№ 214/741/17, суддя Прасолов В. М.

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

Деснянський районний суд міста Києва (адреса суду: 
02225, м. Київ, пр-т. Маяковського, 5-в) викликає відпові-
дача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення забор-
гованості, у судове засідання, яке відбудеться 06.06.2017 
о 09:30 до Бутко Віктор Григорович (останнє відоме місце 
реєстрації: 01000, м. Київ, вул. Мілютенко, буд. 44б, кв. 97) 
справа № 754/14741/16-ц, суддя Панченко О. М.

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

Краснолиманський міський суд Донецької обл. (адреса 
суду: 84406, Донецька обл., м. Красний Лиман, вул. Фрун-
зе, 13) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

18.05.2017 о 08:15 до Іващенко Олександр Леонідович 
(останнє відоме місце реєстрації: 84461, Донецька обл., Ли-
манський р-н, сел. Ямпіль, вул. Донецька, буд. 69) справа  
№ 236/902/17, суддя Бікезіна О. В.

18.05.2017 о 08:00 до Коровченко Катерина Вікторів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 84432, Донецька обл., 
Лиманський р-н, сел. Ярова, вул. Донецька, буд. 60) справа  
№ 236/910/17, суддя Бікезіна О. В.

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

Теребовлянський районний суд Тернопільської обл. 
(адреса суду: 48100, Тернопільська обл., м.Теребовля, 
вул. Князя Василька, 116) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться:

07.06.2017 о 10:30 до Соколовська Олена Олексіївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 48101, Тернопільська 
обл., Теребовлянський р-н, м. Теребовля, вул.Садики, 
буд. 24) справа № 606/193/17, суддя Марціцка І. Б.

07.06.2017 об 11:00 до Огірок Марія Степанів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 48126, Тернопіль-
ська обл., Теребовлянський р-н, с. Варваринці) справа  
№ 606/191/17, суддя Марціцка І. Б.

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

Краматорський міський суд Донецької обл. (адреса суду: 
84333, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Маяковського, 
21) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

22.05.2017 о 08:30 до Ярова Марина Євгенівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 84302, Донецька обл., м. Кра-
маторськ, вул. Соціалістична, буд. 67, кв.48) справа  
№ 234/1976/17, суддя Ткачова С. М.

22.05.2017 о 09:45 до Багрій Ігор Григорович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 86100, Донецька обл., м. Макіївка, 
м-н Магістральний, буд. 6, кв. 39) справа № 234/2274/17, 
суддя Переверзева Л. І.

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

Кобеляцький районний суд Полтавської області викли-
кає Правду Наталію Петрівну, Правду Вадима Юрійовича та 
Правду Володимира Юрійовича, мешканців: с. Світлогірське, 
вул. Комсомольська, 39 Кобеляцького району Полтавської 
області, а також представника ПП «Архі-Терра» через оголо-
шення в пресі в судове засідання на 09 годину 00 хвилин 22 
травня 2017 року, розмістивши оголошення в газеті «Урядо-
вий кур’єр» по цивільній справі за заявою Комінара Анатолія 
Олександровича про скасування заходів забезпечення позо-
ву, вжитих ухвалою Кобеляцького районного суду Полтав-
ської області від 20.12.2012 року з урахуванням змін, внесе-
них Ухвалою Кобеляцького районного суду Полтавської об-
ласті від 09.07.2013 року.

Судове засідання відбудеться 22 травня 2017 року о 09 го-
дині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: м. Кобеляки, 
вулиця Шевченка, 16/25, Полтавська область.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки, справу буде роз-
глянуто за вашої відсутності.

Сторони зобов’язані повідомити суд про причини неявки 
в судове засідання.

Суддя І.І. Омельченко

Житомирський районний суд Житомирської області викликає 
Посудевського Станіслава Валентиновича в судове засідання, що 
відбудеться о 10 годині 30 хвилин 30 травня 2017 року за адресою: 
м. Житомир, вул. Покровська, 90, каб. 16, як відповідача у цивіль-
ній справі № 278/434/17 за позовом Посудевської Ю.М. про розі-
рвання шлюбу.

В призначений для слухання справи день і час ви маєте право 
з’явитись для прийняття участі в судовому засіданні. Готуватись до 
слухання справи (знайомитись з матеріалами справи, знімати ко-
пії, заявляти клопотання про забезпечення доказів (виклик свідків, 
витребування письмових доказів)) тощо, у випадку прийняття у ній 
участі, прошу завчасно – до дати визначеної для слухання справи.

Крім того, повідомляю, що в судове засідання ви повинні на-
дати всі оригінали документів, якими обґрунтовуєте свої запере-
чення проти вимог або копії цих документів завірених у встанов-
леному законом порядку у випадку невизнання заявленого позову.

У разі вашого неприбуття в судове засідання, суд розгляне 
справу за вашої відсутності за наявними в матеріалах справи до-
казами.

Для входу в приміщення суду ви повинні мати при собі паспорт 
або інший документ, що підтверджує особу.

Суддя Є.О. Грубіян

Житомирський районний суд Житомирської області викликає 
Посудевського Станіслава Валентиновича в судове засідання, що 
відбудеться о 09 годині 00 хвилин 22 травня 2017 року за адресою: 
м. Житомир, вул. Покровська, 90, каб. 16, як відповідача у цивіль-
ній справі № 278/626/17 за позовом Посудевської Ю.М. про стяг-
нення аліментів.

В призначений для слухання справи день і час ви маєте право 
з’явитись для прийняття участі в судовому засіданні. Готуватись до 
слухання справи (знайомитись з матеріалами справи, знімати ко-
пії, заявляти клопотання про забезпечення доказів (виклик свідків, 
витребування письмових доказів)) тощо, у випадку прийняття у ній 
участі, прошу завчасно – до дати визначеної для слухання справи.

Крім того, повідомляю, що в судове засідання ви повинні на-
дати всі оригінали документів, якими обґрунтовуєте свої запере-
чення проти вимог або копії цих документів завірених у встанов-
леному законом порядку у випадку невизнання заявленого позову.

У разі вашого неприбуття в судове засідання, суд розгляне 
справу за вашої відсутності за наявними в матеріалах справи до-
казами.

Для входу в приміщення суду ви повинні мати при собі паспорт 
або інший документ, що підтверджує особу.

Суддя Є.О. Грубіян

ПРОПОЗИЦІЯ
співвласнику квартири, Багінській А.А.  

щодо продажу майна
Я, Поляков Володимир Олександрович, пропоную 

вам, Багінській  Аліні Анатоліївні, придбати (викупити) 
1/2 частину квартири, що знаходиться за адресою: міс-
то Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 26-а, квар-
тира 37, що належить мені на праві власності згідно з рі-
шенням Апеляційного суду м. Києва від 12.12.2016 ро-
ку, за грошові кошти в розмірі 125 000,00 (сто двадцять 
п’ять тисяч) доларів США.

Якщо пропозиція вас зацікавить, прохання звер-
татись за адресою моєї реєстрації або за телефоном 
+38(067)3293849. За відсутності відповіді на дану про-
позицію протягом одного календарного місяця з момен-
ту опублікування, я залишаю за собою право звернутись 
з пропозицією про викуп належної мені частки до будь-
яких третіх осіб.

Лозівський міськрайонний суд Харківської облас-
ті викликає як відповідачів: Сушка Михайла Сергійо-
вича, Сушка Юрія Сергійовича, Сушко Інну Сергіївну 
на розгляд цивільної справи № 629/520/17 за позо-
вною заявою Свергуненка Юрія Юрійовича до Суш-
ка Михайла Сергійовича, Сушка Юрія Сергійовича, 
Сушко Інни Сергіївни про визнання осіб такими, що 
втратили право користування житловим приміщен-
ням, який відбудеться 19 травня 2017 року об 11.30 
годині в приміщенні Лозівського міськрайонного су-
ду Харківської області за адресою: м. Лозова Харків-
ської області, вул. Ярослава Мудрого, 9.

З опублікуванням оголошення про виклик, від-
повідачі вважаються повідомленими про час і місце 
розгляду справи і у випадку неявки розгляд справи 
може бути проведений за їхньої відсутності.

Суддя Н.А. Смірнова

В провадженні Сватівського районного суду Луганської 
області – судді Юрченко С.О. знаходиться спеціальне кри-
мінальне провадження № 426/348/16-к стосовно Карпака 
Андрія Миколайовича, 29.12.1981 року народження, обви-
нуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109, 
ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Кар-
пак A.M., зареєстрований за адресою: Луганська область, 
Станично-Луганський район, с. Макарове, вул. Артема, 50Г. 

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Карпака 
Андрія Миколайовича в судове засідання, яке відбудеться 
23 травня 2017 року об 11 год. 00 хв. у залі Сватівського ра-
йонного суду Луганської області за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі го-
ловуючого судді Юрченко С.О., суддів Половинки В.О., Ре-
ки А.С.

В провадженні Сватівського районного суду Луганської 
області – судді Юрченко С.О. знаходиться спеціальне кримі-
нальне провадження № 426/340/16-к стосовно Цевенка Ґриго-
рія Сергійовича, 09.01.1982 року народження, обвинувачено-
го у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни. Обвинувачений Цевенко Г.С., зареєстрований та мешкає за 
адресою: Луганська область, м. Краснодон, кв. Баракова, 1/33.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Цевен-
ка Григорія Сергійовича у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 23 травня 2017 року об 11.30 год. у залі Сва-
тівського районного суду Луганської області за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючого судді Юрченко C.O., суддів Половинки В.О., Попо-
вої О.М.

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської об-
ласті перебуває кримінальне провадження № 415/3114/16-к 
стосовно Казацького Олександра Олександровича, 7 жовтня 
1982 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочинів, 
передбачених ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 437 КК 
України, яке здійснюється за відсутності обвинуваченого в по-
рядку спеціального судового провадження.

Обвинувачений Казацький Олександр Олександрович, за-
реєстрований за адресою: Луганська область, місто Сороки-
не (Краснодон), вул. Баумана, буд. 29.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський 
міський суд Луганської області викликає Казацького Олек-
сандра Олександровича в судовий розгляд 19 травня 2017 
року об 11.00 годині, яке відбудеться в залі судових засідань 
Лисичанського міського суду Луганської області за адресою: 
Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядатиметься колегією 
суддів у складі: головуючої судді Старікової М.М., суддів Бе-
резіна А.Г., Калмикової Ю.О.

Бучацький районний суд Тернопільської області 
викликає в судове засідання як відповідача: Марти-
нюка Василя Васильовича, місце перебування яко-
го невідоме, останнє місце проживання – с. Пишків-
ці, вул. Шевченка, буд. 79 Бучацького району Терно-
пільської області, по справі за позовом Мартинюк 
Людмили Григорівни до Мартинюка Василя Васи-
льовича про розірвання шлюбу.

Розгляд справи призначено на 09 год. 30 хв. 26 
травня 2017 року в приміщенні Бучацького районно-
го суду Тернопільської області за адресою: м. Бучач, 
вул. Міцкевича, 11. Явка до суду обов’язкова. Відпо-
відачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У разі неявки, відповідач повинен 
повідомити суд про причини.

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

Суддя Р.О. Содомора
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У Херсоні змагалися 
бійці-багатоборці 

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

КРОСФІТ. На Херсонському стадіоні «Кристал» відбувся 
Всеукраїнський турнір — чемпіонат Сухопутних військ Зброй
них сил України з функціонального багатоборства. В змаган
нях взяли участь майже 100 військовослужбовців з військових 
частин Київської, Львівської, Харківської, Чернігівської, Хер
сонської, Одеської, Хмельницької та Вінницької областей.

Яскраве відкриття супроводжувалося прольотом ланки гелі
коптерів над стадіоном. Як зазначив голова Херсонської обл
держадміністрації Андрій Гордєєв, проведення змагань з кросфі
ту Сухопутних військ ЗСУ саме 
в цій області — це демонстра
ція її готовності виконувати не
легку місію південного фор
посту України проти поширен
ня російської агресії з боку оку
пованого Криму. Важливим за
вданням для влади сьогодні є 
припинення сепаратистських 
провокацій, формування боєз
датної армії та створення тери
торії миру та безпеки.

Начальник служби фізичної 
підготовки і спорту Сухопут
них військ Збройних сил Укра
їни полковник Ігор Шлямар 
розповів, що кросфіт довів свою перевагу і наразі активно впро
ваджується в систему фізичної підготовки військ ЗСУ, оскільки 
дає змогу планомірно удосконалювати фізичну підготовку вій
ськовослужбовців. «Більшість учасників змагань, — зазначив 
він, — виконували свою місію в зоні антитерористичної операції 
та проявили мужність і героїзм під час захисту держави». 

У всеукраїнських змаганнях з кросфіту, які проходили серед 
15 команд, перемогли військовослужбовці з Одеської військово ї 
академії. Друге місце посіла команда з Харківського інститут у 
танкових військ, третє — військовослужбовці окремого полку 
Президента України. Під час змагань військовослужбовці проде
монстрували свою силу, мужність, волю до перемоги та вміння 
перемагати. Вони довели, що є взірцем сили, надійності та при
кладом для молоді справжніх чоловіків, які здатні захистити сво
їх близьких та нашу державу. Учасники змагань отримали пода
рунки від Херсонської облдержадміністрації — військові розван
тажувальні жилети, сумкипояси та спеціальні військові рукавиці.

ПОГОДА НА ЗАВТРА
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 14 ТРАВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +5  +10 +11  +16 Черкаська +5  +10 +11  +16
Житомирська +5  +10 +11  +16 Кіровоградська +5  +10 +11  +16
Чернігівська +3    +8 +9  +14 Полтавська +5  +10 +11  +16
Сумська +3    +8 +9  +14 Дніпропетровська +7  +12 +14  +19
Закарпатська +6  +11 +15  +20 Одеська +7  +12 +14  +19
Рівненська +5  +10 +11  +16 Миколаївська +7  +12 +14  +19
Львівська +5  +10 +11  +16 Херсонська +7  +12 +14  +19
Івано-Франківська +5  +10 +11  +16 Запорізька +7  +12 +14  +19
Волинська +5  +10 +11  +16 Харківська +7  +12 +14  +19
Хмельницька +5  +10 +11  +16 Донецька +7  +12 +14  +19
Чернівецька +5  +10 +11  +16 Луганська +7  +12 +14  +19
Тернопільська +5  +10 +11  +16 Крим +7  +12 +14  +19
Вінницька +5  +10 +11  +16 Київ +8  +10 +13  +15

Укргiдрометцентр
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Де зустрічаються 
дух Лифаря і Вірського 
ВІВАТ, АКАДЕМІЄ! Столична школа танцю святкує 
п’ятнадцятиріччя

Павло ЛАРІОНОВ 
для «Урядового кур’єра»

Навчальний заклад, де 
молодь здобувати-

ме підготовку за всіма на-
прямами і жанрами тан-
цювального мистецтва, на-
певне був однією з най-
заповітніших мрій нашо-
го знаного земляка Сер-
жа Лифаря. Підтвердила 
згодом ці слова і дружи-
на славетного короля ба-
лету Ліллан де Алефельд, 
побувавши в гостях у ви-
хованців відкритого у 2001 
році з ініціативи столичної 
влади Палацу мистецтв. 
Це й вирішило подаль-
шу долю спочатку широ-
копрофільного навчально-
го закладу: у празникову 
Вербну неділю 2002 року 
Палац мистецтв був удо-
стоєний нової офіційної 
назви — коледж хореогра-
фічного мистецтва «Київ-
ська муніципальна акаде-
мія танцю імені Сержа Ли-
фаря».

Творчі досягнення ви-
кладачів і учнів академії 
за 15 років, що минули, — 
це нова сторінка в історії 
українського національно-
го хореографічного мисте-
цтва. Першим ректором і 

фундатором навчального 
закладу був професор за-
служений діяч мистецтв 
України Юрій Станішев-
ський. Упроваджені ним у 
навчальний процес мето-
дики класичної й народної 
хореографії успадкували 
найкращі надбання видат-
них українців ХХ сторіччя 
— Сержа Лифаря і Павла 
Вірського.

Минуло вісім років, як 
Юрій Олександрович пі-
шов із життя. КМАТ очо-
лив його учень і сподвиж-
ник кандидат мистецтво-
знавства, заслужений ді-
яч мистецтв України Ан-
дрій Лягущенко. На прес-
конференції, що відбулася 
з нагоди 15-річчя акаде-
мії в Українському фонді 
культури, Андрій Геннаді-
йович, згадуючи подячним 
словом першого ректора, 
підкреслив, що його наста-
нови педагогічний колек-
тив сповідує в роботі як 
заповіді. Одна з них: «Не-
має не обдарованих дітей. 
У кожного є талант — йо-
го тільки треба розкрити». 

Для цього у навчальному 
закладі створено всі умо-
ви, що дають змогу дітям 
з 5—6-річного віку роз-
вивати таланти. Виявити 

їх можна у класах актор-
ської майстерності, вока-
лу, музики. У навчально-
му театрально-філармо-
нійному центрі «Натхнен-
ня» учні створюють виста-
ви і концертні програми, 
які з успіхом презентують 
на сценах Національної 
опери України, Київського 
муніципального академіч-
ного театру опери та ба-
лету для дітей і юнацтва, 
інших театрів і концерт-
них залів країни й за кор-
доном. До слова, традицій-
ними стали закордонні га-
стролі вихованців КМАТ у 
Польщі, Німеччині, Литві, 
США, Чехії, Норвегії. 

Серед педагогів академії 
— народні та заслужені ар-
тисти України, більшість з 
яких були або є солістами 
Національної опери імені 
Тараса Шевченка, Націо-
нального ансамблю танцю 
імені Павла Вірського, ін-
ших провідних хореогра-
фічних колективів. 

Учасників прес-
конференції Андрій Ген-
надійович запросив на 
ювілейний гала-концерт 
до Національної опери. Як 
завсідник і шанувальник 
театральних дійств дав-
но не бачив такої яскра-

вої мистецької феєрії. А 
по завершенні стоячи ви-
гуками «Браво!» і «Віват, 
академіє!» зал ще дов-
го вітав молоде таланови-
те пагіння української на-
ціональної культури. Ска-
жу щиро: душею й сер-
цем радів у ці хвилини за 
наше майбутнє мистець-
ке поповнення. Та обмі-
нюючись після концерту 
враженнями з віце-пре-
зидентом Асоціації дія-
чів хореографічного мис-
тецтва Володимиром Кор-
нійчуком, зрозумів, як ще 
мало робиться в нашій 
державі для забезпечен-
ня підростаючого поколін-
ня увагою, гарантованою 
Конституцією України, 
численними директивни-
ми документами. Недар-
ма нині на сторінках га-
зет, на радіо і в телеефі-
рі тривожно звучить те-
ма дитячої бездогляднос-
ті, злочинності, наркома-
нії. Тому замість усіляких 
розважальних центрів, 
дискотек, нічних клубів 
держава повинна більше 
турбуватися про відкрит-
тя таких осередків куль-
тури, яким стала для ді-
тей столиці муніципальна 
академія танцю. 

ШАНУЙМО СЕСТРУ МИЛОСЕРДЯ! Під час Кримської війни 
в середині позаминулого століття англійська сестра милосердя  
Флоренс Найнтінгейл зі своїми  помічницями  вперше надала до
помогу пораненим на полі бою. Всесвітній день медичних сестер 
за рішенням Міжнародної організації Червоного хреста встановле
но  саме на  її честь, в день її народження — 12 травня. Завдяк и се
страм милосердя було врятовано сотні життів, а в суспільстві засі в  
стійкий стереотип: медсестра — це санітарка, яка виносить з поля 
бою поранених або стоїть біля операційного столу. Сучасна росій
ськоукраїнська війна зробила це твердження ще актуальнішим. 

Нині в обласній лікарні імені Мечникова працює більше ти
сячі медсестер. Всі вони як справжні янголиохоронці цілодо

бово надають медичну допомогу кожному пацієнтові. Через 
їхні  руки щорічно проходять десятки тисяч пацієнтів, а з по
чатку АТО — ще й майже 2,5 тисячі поранених. Напередодні 
професійного свята представниць однієї з найшанованіших 
та найважливіших професій  привітали  голова Дніпропет
ровської облради Гліб Пригунов (на знімку ліворуч) та голо
вний лікар обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко 
(на знімку праворуч). 

«Звання медичної сестри в усі часи є почесним. Це ваша за
слуга, що свято стало головним для нашої лікарні. Я дякую кож
ному з вас за невтомну та самовіддану працю та врятовані жит
тя», — зазначив зокрема Сергій Риженко.
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