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КУрСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МеТАЛИ  встановлені Національним банком України на 21 червня 2017 року
USD 2603.4880 EUR 2904.4512 RUB 4.4444 / AU 323405.28 AG 4319.19 PT 239000.20 PD 226763.80

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

СТЕПАН ПОЛТОРАК:
«Ми відповідаємо 

адекватно. Втрати  
з того боку також 
адекватні. Бо ЗСУ 

навчилися 
воювати».

Кількість експортерів 
дедалі зростає 

ТОРГІВЛЯ. Право експорту до країн ЄС має нині 281 українське 
підприємство, зокрема 101 виробник харчових продуктів. Такі дані 
голова Державної служби з питань безпечності харчових продук-
тів і захисту споживачів Володимир Лапа оприлюднив під час аг-
ропромислового інвестиційного форуму за участю представників 
французького бізнесу.

Наші підприємства мають право постачати до європейських кра-
їн м’ясо птиці й продукти з нього, рибу й рибопродукти, мед, яйця, 
молоко й молочні продукти. До Євросоюзу мають право експорту 
180 підприємств-виробників нехарчових продуктів тваринного по-
ходження: пухо-перова сировина, шкірсировина, корми для непро-
дуктивних тварин, субпродукти нехарчові, племінний матеріал, інші 
нехарчові продукти тваринного походження. Наприкінці минулого 
тижня ще одне підприємство отримало дозвіл постачати туди мо-
лочну продукцію, повідомляє прес-служба відомства. 

«Для нас розширення ринків збуту є, було й буде одним із голо-
вних завдань. І ринок Європейського Союзу — серед пріоритетів», 
— наголосив Володимир Лапа.

95% 
платників добровільно декларують  

і сплачують податки, за даними 
Державної фіскальної служби

АКТУАЛЬНО. Це має унеможливити приховування доходів  
та обкрадання працівників деякими недбалими керівниками 
підприємств

Мінімалка може стати 
диференційованою

Міністр оборони про готовність військ до будь-яких змін 
ситуації в зоні проведення АТО
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АКТУАЛЬНО

Ремонт мосту через Дніпро 
у Черкасах створив чимало 
проблем для жителів міста 
і навколишніх населених 
пунктів

Петро Порошенко  
й Дональд Трамп заявили 
про «дуже хорошу 
дискусію»  
і повне взаєморозуміння

геОпОЛіТИКА 

2

«Ми повертаємо справедливість у систему»
ЗАСіДАННЯ КАБіНеТУ МіНіСТРіВ. Уряд  спрямував до парламенту пакет законопроектів  
щодо пенсійної реформи

Оксана ГОЛОВКО, 
«Урядовий кур’єр»

Учора Кабінет Міністрів за-
твердив чотири  законопроек-

ти,  які стосуються пенсійної ре-
форми в Україні. Урядовці враху-
вали й рекомендації Національної 

ради реформ щодо  цієї чутливої 
для значної частини українського 
суспільства теми.  

Як зазначив Прем’єр-міністр 
Володимир Гройсман, подальше  
ухвалення законопроектів сприя-
тиме  позитивним  змінам у систе-
мі пенсійного забезпечення. 

«Ми боремося і фактично зна-
йшли шлях подолання бідності 
українських пенсіонерів. Прово-
димо осучаснення і підвищення 
пенсій. Повертаємо справедли-
вість у систему — пенсія зале-
жатиме від того трудового ста-
жу, який є у людини. Ми не ро-

бимо жодного кроку на підви-
щення пенсійного віку. Ліквіду-
ємо оподаткування пенсій для 
працюючих пенсіонерів. Від мо-
менту прийняття закону працю-
ючі пенсіонери отримуватимуть 
100% пенсії. Ми ліквідуємо де-
фіцит Пенсійного фонду», — за-

значив глава уряду. Тож Кабінет 
Міністрів України вніс до  Вер-
ховної Раду остаточно узгодже-
ний проект пенсійної реформи, 
ухвалення якої передбачає осу-
часнення пенсій для 9 міль-
йонів пенсіонерів з 1 жовтня 
цього року. 
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оголошення

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

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинува-
чену Бистрякову Діану Святославівну, 25.05.1973 року на-
родження (останнє відоме місце проживання: 98100, вул. 
Свердлова, 1, м. Феодосія) у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у судове 
засідання, яке відбудеться 4 липня 2017 року о 08 год. 30 хв.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати пас-
порт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в при-
міщенні Подільського районного суду м. Києва за адресою: 
04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 7, під головуванням  
судді Отвіновського П. Л.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в по-
рядку спеціального судового провадження.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як 
обвинувачену Кіт Марину Вікторівну, 11.06.1962 року наро-
дження, для розгляду кримінального провадження, внесе-
ного 20.12.2016 р. до ЄРДР за № 42016000000004004 від-
носно Кіт Марини Вікторівни, обвинуваченої у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, 
що підготовче судове засідання та розгляд клопотання про 
здійснення спеціального судового провадження відбудеть-
ся 26.06.2017 р. о 12.50 год. у приміщенні Святошинського 
районного суду міста Києва за адресою: 03148, м. Київ-148, 
вул. Якуба Коласа, 27-А.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в по-
рядку спеціального судового провадження.

Суддя A. M. Ясельський

Млинівський районний суд Рівненської облас-
ті (вул. Степана Бандери, 7, смт Млинів, Рівненська 
область) викликає Шигіну Катерину Олександрівну 
(останнє відоме місце проживання вул. Сумгаїтська, 
51, кв. 98, м. Черкаси, Черкаська область) як від-
повідачку в справі №566/375/17 за позовом Павлі-
хи Надії Миколаївни до Шигіної Катерини Олексан-
дрівни про відшкодування шкоди, заподіяної злочи-
ном. Судове засідання відбудеться о 14 год. 00 хв. 
14 серпня 2017 року.

Відповідачці пропонується надати свої запере-
чення та докази щодо позову. У випадку неприбут-
тя відповідачка повинна повідомити суд про причи-
ни неявки, інакше справа буде розглянута за її від-
сутності на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Феськов П. В.

Деснянський районний суд м. Києва по-
вторно викликає обвинуваченого Балахонова 
Бориса Лук’яновича, 10.04.1950 року наро-
дження (останнє відоме місце проживання: 
Україна, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Пав-
ленка, 2), у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 4 липня 2017 року о 
10 год. 30 хв. Явка до суду обов’язкова. При 
собі необхідно мати паспорт або документ, 
який посвідчує особу.

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

Товарна біржа «Українська енергетична біржа» проводить додатковий біржовий аукціон № 68СГ-УЕБ  
з продажу скрапленого газу для внутрішнього ринку

Аукціон відбудеться 27 червня 2017 року о 13:30 год. за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 55
АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ (ДСТУ 4047-2001, ДСТУ 27578-87) загальним обсягом 
7 200,000 т, ресурс травня-червня  2017 р. Виробництво Тимофіївської УПВВ філії ГПУ «Полтавагазвидобування»:  
Позиція № 1: 20 лотів, обсяг 1 лоту – 40 т, заг.обсяг – 800 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 
тонну –  14 214,76 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений для автомобільного транспорту марки ПБА (відпо-
відає вимогам ДСТУ 27578-87) виробництва філії Управління з переробки газу та газового конденсату (ТЦСК Ба-
зилівщина): Позиція № 2: 10 лотів, обсяг 1 лоту – 20 т, заг.обсяг – 200 т, транспортування залізницею/автотранспор-
том. Стартова ціна за 1 тонну –  14 178,94 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений паливний для комуналь-
но-побутового споживання марки СПБТ(відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управління з пе-
реробки газу та газового конденсату (Яблунівське ВПГ): Позиція № 3: 25 лотів, обсяг 1 лоту – 40 т, заг.обсяг – 1000 
т, транспортування залізницею/автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  14 293,41 грн. в т.ч. ПДВ. Газ скрапле-
ний БТ (відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управління з переробки газу та газового конденса-
ту (ШВПГКН): Позиція № 4: 5 лотів, обсяг 1 лоту – 20 т, заг.обсяг – 100 т, транспортування автотранспортом. Стар-
това ціна за 1 тонну – 14 083,48 грн. в т.ч. ПДВ. Термін відвантаження – 28.06.2017 р. – 15.07.2017 р.  За результа-
тами аукціону переможці і продавець укладають двосторонні договори купівлі-продажу. Постачання  скраплено-
го газу  здійснюється у червні-липні 2017 року на умовах EXW франко-завод. Покупець самостійно забезпечує та 
оплачує послуги по наливу та  транспортуванню скрапленого газу. Покупці для участі в аукціоні сплачують гарантій-
ний внесок в розмірі 5 % вартості заявленого обсягу закупівлі на один з рахунків біржі, подають на біржу: 1) заявку на 
участь в аукціоні; 2) завірену банком копію платіжного доручення, що підтверджує сплату гарантійного внеску; 3) доку-
мент, що посвідчує уповноважену особу покупця та його повноваження. Прийом документів проводиться за адресою:  
м. Київ, вул. Хрещатик, 44 А, оф. 8 та закінчується 26.06.2017 року о 18.00 год. Рахунки біржі: 1) № 26006500211904 в 
ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819; 2) № 26001010105760 в ПАТ «Вернум Банк», МФО 
380689, код ЄДРПОУ 37027819. Для участі в аукціоні покупці повинні укласти з біржею договори про надання послуг 
та надати відповідні документи, згідно Регламенту організації та проведення біржових аукціонів з продажу скраплено-
го газу на внутрішньому ринку. Додаткову інформацію можна отримати за місцезнаходженням ТБ «Українська енерге-
тична біржа»: м. Київ, вул. Хрещатик, 44А, оф. 8, тел. +38 (044) 234-79-90, 591-11-77. е-mail: auction@ueex.com.ua, та 
на сайті www.ueex.com.ua. Режим роботи біржі: з 09.00 до 18.00 год., крім святкових та вихідних днів.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Гр-нин Курченко Сергій Віталійович, 21.09.1985 року народження, який зареєстрований за адресою: Харківська область, м. Чу-

гуїв, вул. Чапаєва, 9, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 26 червня 2017 року о 10 годині 00 
хвилин до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8. корпус 24, каб. 
291, для участі у проведенні слідчих та процесуальних дій як підозрюваний у кримінальному провадженні № 42016000000003393, 
внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші, подорожі тощо;
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.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, який був у встановленому КПК України порядку 

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

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

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть відповідальність, встановлену законом.
При  собі необхідно мати паспорт.
20 червня 2017 року

Старший слідчий в особливо важливих справах
Головного слідчого управління 
Генеральної прокуратури України                Ю. Кожин

Оболонський районний суд м. Києва викликає в судове засідання Януковича Віктора Федоровича, 
09.07.1950 р.н., на 10 год. 00 хв.  26 червня 2017 р., 29 червня 2017 р., 6 липня 2017p., 12 липня 2017 р., 13 
липня 2017 р., 3 серпня 2017p., 10 серпня 2017 p., 17 серпня 2017 p., 23 серпня 2017 p., 31 серпня 2017 р., у 
кримінальному провадженні по обвинуваченню Януковича Віктора Федоровича у вчиненні злочинів, передба-
чених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України.

Місцезнаходження суду: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, суддя Дев’ятко В. В.
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно статті 138 КПК України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умо-

ви неможливості тимчасово 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 неможливість з’явлення до суду.
Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача, перед-

бачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого, передбачені статтею 323 КПК 
України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК України, ци-
вільного позивача, цивільного відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, 
перекладача, представника уповноваженого органу з питань пробації і експерта — статтею 327 КПК України.

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

Одночасно повідомляємо, що стороні захисту надано програмну можливість для участі Януковича В.Ф. у 
судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, Донецька 
область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом 
№219/3434/17 – Семенова Олександра Анатолійовича до Семенової Тетя-
ни Володимирівни про розірвання шлюбу.

Відповідачка по справі: Семенова Тетяна Володимирівна, яка заре-
єстрована та проживає за адресою: Донецька область, м. Юнокомуна-
рівськ, вул. Рибалко, буд. 10, викликається в судове засідання, яке відбу-
деться 26 червня 2017 року о 09 год. 00 хв.

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

Суддя Любчик О. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (суддя О. О. Наумик) 
викликає в судове засідання, яке відбудеться 29 червня 2017 року о 08.00 годині 
за адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп. 2, каб. 19, як відповіда-
чку Рибачок Ольгу Ігорівну, яка мешкає за адресою: Україна, Донецька область, 
м. Макіївка, Червоногвардійський район, вул. Прокоф’єва, будинок 7, в поряд-
ку судового доручення російського суду, направленого Управлінням юстиції 
в Донецькій області, про вручення документів Рибачок Ользі Ігорівні по ци-
вільній справі № 2-481/2017 за позовом Дюміна Дмитра Сергійовича до Риба-
чок Ольги Ігорівни, Дюміної Ірини Олександрівни про зменшення розміру алі-
ментів, розгляд якої призначений на 30.10.2017 р. о 10.00 год. в Мировом су-
ді судової ділянки № 13 Каларського судового району Забайкальського краю.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. До-
бропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39 «А») розглядає кримі-
нальне провадження за обвинуваченням Киріяка Івана Миколайовича, у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Обвинувачений Киріяк Іван Миколайович, 10 вересня 1974 р.н., остан-
нє місце реєстрації якого: Донецька область, м. Макіївка, м-н Зелений, 
буд. 57, кв. 40, викликається на 26 червня 2017 року о 14 год. 00 хв. до 
Добропільського міськрайонного суду, кабінет №2, для участі у розгляді 
кримінального провадження. 

Головуючий суддя Мацишин Л. С., судді Тітова Т. А, Тимофєєва Г. Л.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бахмут, Доне-
цької області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу 2-в/219/7/2017 за 
заявою Зенцової І. Є. про відновлення втраченого судового провадження.

Відповідач у справі Зенцов Сергій Сергійович, останнє місце реєстра-
ції – Донецька область, м. Єнакієве, вул. Севастопольська, 13, виклика-
ється на 30.06.2017 року о 15.30 годині до суду, каб. № 309, для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про при-
чини неявки, інакше справа буде розглядатися у його відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

Приморський районний суд Запорізької області викликає в судове засі-
дання на 22 червня 2017 року о 09.00 годині (резервна дата 29 червня 2017 
року о 09.00 годині) за адресою: Запорізька область, м. Приморськ, вул. Со-
борна, буд. 84, як відповідачку Федотову Аллу Володимирівну по цивільній 
справі № 326/497/17 р (провадження № 2/326/233/2017) за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України» в особі 
філії – Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Федотової Алли Во-
лодимирівни про стягнення заборгованості за кредитом.

У разі неявки відповідачки в судове засідання на вказані дату та час, спра-
ву буде розглянуто за її відсутності.

Суддя Д. О. Каряка

Новоайдарський районний суд викликає Волобуєва Сергія Михайло-
вича, який проживає за адресою: кв. Миру, буд. 7, кв. 12, смт Новоай-
дар Луганської області, як відповідача в судове засідання з цивільної 
справи № 419/3154/16-ц за позовом Бєлікова Віталія Володимировича 
до Волобуєва Сергія Михайловича про визнання особи такою, що втра-
тила право користування житловим приміщенням, що відбудеться 26 
червня 2017 року о 16.30 годині в приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, смт Новоайдар, вул. Миру, 38.

Суддя О. М. Іванова

Артемівський міськрайонний суд Донецької області викликає в су-
дове засідання, яке відбудеться 30.06.2017 року о 10.30 годині в при-
міщенні Артемівського міськрайонного суду Донецької області за адре-
сою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5, Чернуху Дар’ю Олексан-
дрівну (останнє відоме місце реєстрації: Донецька область, м. Єнакієве, 
вул. Єсеніна, буд. 61) як відповідачку по цивільній справі № 219/4053/17 
за позовом Чернухи Дениса Юрійовича про розірвання шлюбу.

Суддя Дубовик Р. Є.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, вул. Ми-
ру, 5) проводить розгляд цивільної справи за позовом Лисенко Наталії Анатоліїв-
ни до Лисенка Ігоря Сергійовича про розірвання шлюбу.

Відповідач у справі — Лисенко Ігор Сергійович, проживає за адресою: Доне-
цька область, Бахмутський район, м. Сіверськ, вул. Колеснікова, 14/15, виклика-
ється в судове засідання, призначене на 10 год. 00 хв. 29.06.2017 р. до суду, каб. 
№ 213, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення на позов та відповідні до-
кази. У випадку неможливості прибуття, відповідач повинен повідомити суд про 
причини неявки. За інших обставин розгляд справи відбудеться у його відсутності.

Суддя Чопик О. П.

Сватівський районний суд Луганської області викликає Каралевича 
Євгена Петровича, як відповідача у цивільній справі № 426/7113/17 за 
позовом Каралевич Олени Володимирівни до Каралевича Євгена Пе-
тровича про розірвання шлюбу в судове засідання, яке відбудеться 3 
липня 2017 року о 14.30 год. у приміщенні суду за адресою: Луганська 
обл., м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд проведе розгляд спра-
ви без участі відповідача.

Суддя С. М. Скрипник

Сватівський районний суд Луганської області викликає Філя Олек-
сандра Сергійовича, як відповідача у цивільній справі № 426/7331/17 за 
позовом Філь Юлії Едуардівни до Філя Олександра Сергійовича про ро-
зірвання шлюбу в судове засідання, яке відбудеться 4 липня 2017 року 
о 15.00 год. у приміщенні суду за адресою: Луганська обл., м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд проведе розгляд спра-
ви без участі відповідача.

Суддя С. М. Скрипник

Рубіжанський міський суд Луганської області (93000, м. Рубіжне, вул. Миру, 34) роз-
глядає цивільну справу № 425/387/17 за позовом Ткачова Анатолія Васильовича до Тка-
чової Світлани Олександрівни (вул. Харківська, буд. 12, кв. 35, м. Первомайськ, Луган-
ська обл.) про розірвання шлюбу. Відповідач викликається в судове засідання, призна-
чене на 29.06.2017 р. о 08.00 годині в приміщенні Рубіжанського міського суду, зал су-
дових засідань № 5, для розгляду вказаної справи по суті. Відповідачці пропонується на-
дати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неявки в судове засідання від-
повідачка повинна повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розгляну-
та за її відсутності з постановленням заочного рішення. З опублікуванням оголошення, 
відповідачка Ткачова Світлана Олександрівна вважається повідомленою про час та міс-
це розгляду справи.

Суддя В. В. Москаленко

Сватівський районний суд Луганської області викликає Смелянського 
Олександра Григоровича, Смелянську Ольгу Львівну, як відповідачів у ци-
вільній справі № 426/7157/17 за позовом Чумак Наталії Іванівни до Смелян-
ського Олександра Григоровича, Смелянської Ольги Львівни про визнання 
договору купівлі-продажу дійсним та визнання права власності на квартиру в 
судове засідання, яке відбудеться 3 липня 2017 року о 13.00 год. у приміщен-
ні суду за адресою: Луганська обл., м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Суддя C. M. Скрипник

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як відпові-
дача Бахтина Романа Сергійовича (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
вул. Б. Ліщини, 27а/44) у судове засідання з розгляду цивільної справи 
№428/2430/17 за позовом Бахтин Олени Олексіївни до Бахтина Романа Сер-
гійовича про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини, яке 
відбудеться 3 липня 2017 року о 08 годині 30 хвилин у приміщенні суду за 
адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби Народів, 19. У 
разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме справу без вашої 
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. О. Юзефович

Гусятинський районний суд Тернопільської області викли-
кає відповідача Грицака Василя Михайловича, 27.12.1988 року 
народження, останнє місце проживання якого: с. Увисла Гуся-
тинського району Тернопільської області, в судове засідання по 
цивільній справі за позовом Грицак Ольги Іванівни до Грицака 
Василя Михайловича про розірвання шлюбу, яке відбудеться о 
13.00 год. 26 червня 2017 року в приміщенні залу суду за адре-
сою: селище Гусятин, провулок Героїв Майдану, 7. В разі неявки 
в судове засідання справу буде розглянуто у вашу відсутність.

Суддя Т. М. Цвинтарна

Славутський міськрайонний суд Хмельницької обл. (адреса суду: 
30000, Хмельницька обл., м. Славута, вул. Миру, 16) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання, яке відбудеться  22.06.2017 о 08:00 до Форсюк Інна Олек-
сандрівна (останнє відоме місце реєстрації: 30063, Хмельницька обл., 
Славутський р-н, с. Кривин, пр. Шевченка, буд. 13) справа № 682/919/17, 
суддя Мацюк Ю. І.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Дубовому Геннадію Васильовичу, 07.02.1967 р.н., який зареєстро-
ваний за адресою: Донецька область, смт Новотроїцьке, вул. Покровська, 327, на під-
ставі ст.ст.297-5, 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 26 червня 2017 року 
о 10 год. 00 хв. до каб. 309 СВ УСБУ в Донецькій області, до слідчого Авєріна П. Є., за 
адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. А. Нільсена, буд.33, для ознайомлен-
ня з матеріалами кримінального провадження, отримання обвинувального акта та ре-
єстру матеріалів при здійсненні спеціального досудового розслідування у криміналь-
ному провадженні №22017050000000169 за ч.1 ст.258-3 КК України. У разі неприбут-
тя на виклик або ухилення від явки на виклик настають наслідки, передбачені ст.139 
КПК України.
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оголошення
Відповідач Василенко Валентин Валерійович, за-

реєстрований за адресою: Донецька область, м. Ма-
ріуполь, вул. Мар’їнська (Кірова), буд. 146, виклика-
ється для участі у розгляді справи за позовом Чир-
кова Володимира Віталійовича до Василенка Вален-
тина Валерійовича про визнання особи такою, що 
втратила право користування жилим приміщенням, 
на 10 липня 2017 року о 10.00 годині в приміщенні 
суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, 31, 
каб. 19, 25.

У випадку неприбуття відповідач повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута в його відсутність.

Суддя Васильченко О. Г.

У Подільському районному суді м. Києва 5 жов-

тня 2017 року о 09 год. 30 хв. під головуванням судді  

Богінкевич С. М. буде розглядатись цивільна справа 

за позовом Бойко Людмили Юріївни до Богінсько-

го Євгенія Олександровича, третя особа: Служба у 

справах дітей Подільської районної у м. Києві адміні-

страції, про позбавлення батьківських прав.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) у су-

дове засідання обов’язкова.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької обл. 
(адреса суду: 85100, Донецька обл., м. Костянтинівка, пр-т 
Ломоносова 157-а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться:

26.06.2017 о 15:30 до Капустіна Ганна Олександрів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 85100, Донецька обл.,  
м. Костянтинівка, вул. Франка, буд. 51) справа № 233/735/17, 
суддя Мартиненко В. С.

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

Марківський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідача Пашкова Олександра Анатолійо-
вича по цивільній справі за позовною заявою Паш-
кової Юлії Володимирівни до Пашкова Олександра 
Анатолійовича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться в приміщен-
ні Марківського районного суду Луганської області 
07.07.2017 р. о 10 год. 00 хв. за адресою: смт Марків-
ка, пл. Соборна, буд. 31 Луганської області.

У разі неявки в судове засідання суд розглядати-
ме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

Суддя А. П. Чернік

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті повідомляє Бєлиха Павла Васильовича, мешкан-
ця міста Кадіївки (Стаханова) Луганської області, про 
ухвалення заочного рішення від 2 лютого 2017 року 
по справі № 428/12509/16-ц за позовом Маркевич Ін-
ни Миколаївни про розірвання шлюбу.

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

Суддя Д. Б. Баронін

Броварський міськрайонний суд Київської області 
викликає Соловйова Артема Олександровича, 14 ве-
ресня 1985 року народження, як відповідача у справі 
за позовом Павлової Віри Іванівни до Соловйова Ар-
тема Олександровича про стягнення аліментів на ди-
тину, у судове засідання, яке призначено на 5 липня 
2017 року о 08 год. 45 хв. у приміщенні суду за адре-
сою: Київська обл., м. Бровари, вул. Грушевського, 
2, каб. № 214.

В разі вашої неявки справу буде розглянуто за на-
явними в ній матеріалами.

Суддя B. C. Сердинський

Києво-Святошинський районний суд Київської об-
ласті повідомляє відповідачів, що розгляд цивільної 
справи за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «СБЕРБАНК» до Сергійчука Валентина Станісла-
вовича про стягнення заборгованості за кредитним 
договором відбудеться о 10 год. 45 хв. 21 вересня 
2017 року в приміщенні Києво-Святошинського ра-
йонного суду Київської області за адресою: м. Київ, 
вул. Мельниченка, 1.

У випадку неявки в судове засідання справа буде 
розглянута за вашої відсутності на підставі наявних 
у ній доказів.

Суддя А. Я. Волчко

Апеляційний суд Хмельницької області повідо-
мляє Тереняка Сергія Михайловича, що 11 липня 
2017 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні суду за адре-
сою: м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1, буде 
розглядатися справа за позовом Моторного (тран-
спортного) страхового бюро України до Тереняка 
Сергія Михайловича про стягнення коштів за апеля-
ційною скаргою Моторного (транспортного) страхо-
вого бюро України на заочне рішення Красилівсько-
го районного суду від 20 квітня 2017 року.

При публікації оголошення про виклик до суду, 
сторони вважаються повідомленими про час і місце 
слухання справи.

Суддя A. M. Костенко

Ужгородський міськрайонний суд повідомляє, що 
29 серпня 2017 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні су-
ду (м. Ужгород, вул. Загорська, 53) буде розгляда-
тися цивільна справа № 308/663/17 за позовною за-
явою Волкової Дани Зденеківни в особі уповноваже-
ного представника Білоцерковець Юлія Сергійовича 
до Волкова Андрія Павловича про розірвання шлю-
бу, стягнення аліментів на утримання дитини та ви-
значення місця проживання дитини.

Відповідача Волкова Андрія Павловича — прошу 
з’явитись в судове засідання на вказаний час.

У разі неявки відповідача судове засідання буде 
проведено у його відсутність.

Суддя К. К. Бенца

Національне антикорупційне бюро України, відпо-
відно до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 297-5 КПК Украї-
ни, викликає підозрюваного Левченка Вадима Мико-
лайовича, 04.06.1967 р.н., зареєстрованого за адре-
сою: м. Одеса, вул. Обільна, 46, 26 червня 2017 року 
о 14.00 год. до Національного антикорупційного бю-
ро України за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурико-
ва, 3, каб. 438, до старшого детектива Національно-
го бюро Кабаєва В. М. (тел.: (044) 246-33-13) для до-
питу як підозрюваного у кримінальному проваджен-
ні №52017000000000208 від 24.03.2017 за ч. 2 ст. 15, 
ч. 5 ст. 191 КК України.

Балтський районний суд Одеської області викли-
кає в судове засідання відповідача Бондаренка Віта-
лія Анатолійовича для розгляду цивільної справи за 
позовом Срібної Інни Василівни до Бондаренка Ві-
талія Анатолійовича про стягнення аліментів. Судо-
ве засідання відбудеться 4 липня 2017 року о 08.30 
год. у приміщенні Балтського районного суду Одесь-
кої області за адресою: м. Балта, вул. Кузнечна (Тка-
ченко), 56 Одеської області.

Суддя І. М. Мясківська

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської 
області повідомляє, що 26 липня 2017 року об 11 годині 10 
хвилин у приміщенні суду по вул. Григорія Сокальського, 76 
в м. Олександрії Кіровоградської області, під головуванням 
судді Нероди Л. М. відбудеться слухання цивільної справи 
№398/1317/16-ц (2/398/148/17) за позовною заявою Кому-
нального підприємства «Житлово-експлуатаційна контора 
№8» до Пузанової Світлани Григорівни та Байзо Наталії Гри-
горівни про визнання їх такими, що втратили право користу-
вання жилим приміщенням.

У разі неявки відповідачів: Пузанової Світлани Григорів-
ни та Байзо Наталії Григорівни в судове засідання на вказа-
ний час та дату справу буде розглянуто за їхньої відсутності 
на підставі наявних у ній доказів.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в су-
дове засідання Малашту Тетяну Сергіївну як третю особу, яка не 
заявляє самостійних вимог на предмет спору в цивільній спра-
ві №328/1135/17-ц за позовом Рибакова Костянтина Сергійовича 
до Самарського Андрія Володимировича, за участі третіх осіб, які 
не заявляють самостійних вимог на предмет спору Токмацького 
міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Го-
ловного управління юстиції у Запорізькій області, Малашти Тетя-
ни Сергіївни про виключення запису, як батька з актового запису 
про народження дитини, визнання батьківства та внесення змін 
до актового запису про народження дитини про батька. Судове 
засідання відбудеться 27.06.2017 року об 11 годині в приміщенні 
Токмацького районного суду Запорізької області за адресою: За-
порізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28. 

Суддя Курдюков В. М.

Сколівський районний суд Львівської області ви-
кликає Карпенка Віталія Валерійовича в судове за-
сідання як відповідача у цивільній справі за позовом 
Публічного акціонерного товариства комерційний 
банк «Приват Банк» до Карпенка Віталія Валерійови-
ча про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 15 год. 05 хв. 
23.08.2017 p. у приміщенні суду за адресою: м. Ско-
ле, вул. Д. Галицького, 8 Львівської області.

У випадку неявки відповідача Карпенка Віталія Ва-
лерійовича справу буде розглянуто у його відсутність 
на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Ясінський Ю. Є.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в су-
дове засідання Самарського Андрія Володимировича як відпо-
відача в цивільній справі №328/1135/17-ц за позовом Рибако-
ва Костянтина Сергійовича до Самарського Андрія Володими-
ровича, за участі третіх осіб, які не заявляють самостійних ви-
мог на предмет спору Токмацького міського відділу державної 
реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції 
у Запорізькій області, Малашти Тетяни Сергіївни про виключен-
ня запису, як батька з актового запису про народження дитини, 
визнання батьківства та внесення змін до актового запису про 
народження дитини про батька. Судове засідання відбудеться 
27.06.2017 року об 11 годині в приміщенні Токмацького район-
ного суду Запорізької області за адресою: Запорізька область,  
м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28.

Суддя Курдюков В. М.

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя викли-
кає в судове засідання відповідача Закалічного Сер-
гія Михайловича за позовом Кочубей Наталії Вікто-
рівни, Закалічного Дениса Сергійовича, Закалічного 
Максима Сергійовича до Закалічного Сергія Михай-
ловича про визнання особи такою, що втратила пра-
во користування житловим приміщенням, яке відбу-
деться 06.07.2017 р. о 10 год. 00 хв. у приміщенні 
Жовтневого районного суду м. Запоріжжя за адре-
сою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 6, 
суддя Світлицька В. М., каб. №25.

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

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Зиму Петра Анатолійовича, 18.01.1970 
року народження (останнє відоме місце проживання: 
м. Донецьк, вул. Шапошникова, 1, кв. 25) у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК 
України в судове засідання, яке відбудеться 5 липня 
2017 року о 15 год. 00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбу-
деться в приміщенні Подільського районного суду  
м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21,  
під головуванням судді Зубця Ю. Г. (зал судового за-
сідання №5, каб. 29).

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

Васильківський міськрайонний суд Київської області ви-
кликає Зеленського Руслана Анатолійовича, як відповіда-
ча у цивільній справі за позовом першого заступника про-
курора Київської області в інтересах держави в особі Кабі-
нету Міністрів України, Державного підприємства «Київське 
лісове господарство» до Васильківської районної державної 
адміністрації, Єхало Оксани Василівни, Єхала Андрія Ігоро-
вича, Зеленського Руслана Анатолійовича, треті особи, які 
не заявляють самостійних вимог на предмет спору на сто-
роні відповідачів: Козаченко Алла Володимирівна, Блажеє-
ва Олена Володимирівна про визнання недійсним розпоря-
дження, державних актів на право власності на земельні ді-
лянки та витребування земельних ділянок із чужого незакон-
ного володіння.

Судове засідання відбудеться 13 липня 2017 року о 10 
год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Васильків, вул. 
Шевченка, 8, каб. 304.

У разі неявки відповідача слухання справи відбуватиметь-
ся за його відсутністю. Суд роз’яснює відповідачу обов’язок 
повідомлення про причини неявки.

Суддя Г. М. Лебідь-Гавенко

Малиновський районний суд м. Одеси викликає 
Середнього Дениса Олександровича, останнє відо-
ме місце проживання: м. Макіївка-26, 945-й квар-
тал, буд. 6, кв. 23, як відповідача в судове засідан-
ня по цивільній справі за позовом Середньої Олени 
В’ячеславівни до Середнього Дениса Олександрови-
ча, третя особа — Орган опіки та піклування Мали-
новської районної адміністрації Одеської міської ра-
ди, про стягнення аліментів та позбавлення батьків-
ських прав, призначене на 6 вересня 2017 року о 14 
годині 00 хвилин у кабінеті № 220 суду за адресою: 
м. Одеса, вул. В. Стуса, 1-а.

У разі неявки в судове засідання без поважних 
причин, розгляд справи буде проведено за вашої від-
сутності за наявними в ній доказами.

Суддя Маркарова С. В.

Білогірський районний суд Хмельницької облас-
ті викликає як відповідачку Зацепанюк (Трушину) Ін-
ну Володимирівну, 19 червня 1994 року народження, 
уродженку смт Стара Синява Старосинявського ра-
йону Хмельницької області, останнім місцем прожи-
вання якої було: смт Стара Синява, вулиця Івасюка, 2 
Старосинявського району Хмельницької області, по 
цивільній справі №669/510/17 за позовом Зацепаню-
ка Олексія Миколайовича до Зацепанюк Інни Воло-
димирівни про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 3 серпня 2017 року 
о 15 год. 00 хв. у приміщенні Білогірського район-
ного суду Хмельницької області за адресою: 30200, 
Хмельницька область, смт Білогір’я, вул. Шевченка, 
42.

В разі неявки Зацепанюк І. В. справа буде слуха-
тися за її відсутності на підставі доказів, які є в ма-
теріалах справи.

Суддя Н. С. Бараболя

Старобільський районний суд Луганської облас-
ті викликає Панухіна Бориса Миколайовича, який 
проживає за адресою: вул. Ткаленко, буд. 9, кв. 154,  
м. Антрацит Луганської області, Панухіну Ната-
лію Іванівну, яка проживає за адресою: вул. Каліні-
на, буд. 2, кв. 203, м. Антрацит Луганської області, 
як відповідачів у судове засідання по цивільній спра-
ві №431/2127/17; провадження 2/431/826/17 за по-
зовом ПАТ «Державний ощадний банк України» в 
особі філії — Луганського обласного управління АТ 
«Ощадбанк» до Панухіна Б. М., Панухіної Н. І. про 
стягнення заборгованості за кредитним договором, 
яке відбудеться 26 червня 2017 року о 08.30 годи-
ні в приміщенні суду за адресою: Луганська область,  
м. Старобільськ, вул. Миру, 38-«а».

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

Суддя О. В. Ткач

Старобільський районний суд Луганської облас-
ті викликає Живова Олега Сергійовича, який прожи-
ває за адресою: вул. Донецька, буд. 38, м. Антрацит 
Луганської області, Живова Юрія Олеговича, який 
проживає за адресою: вул. Донецька, буд. 46, кв. 2,  
м. Антрацит Луганської області, як відповідачів у су-
дове засідання по цивільній справі №431/2129/17; 
провадження 2/431/827/17 за позовом ПАТ «Дер-
жавний ощадний банк України» в особі філії — Лу-
ганського обласного управління АТ «Ощадбанк» до 
Живова О. С., Живова Ю. О. про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором, яке відбудеться 26 
червня 2017 року о 09.00 годині в приміщенні суду 
за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. 
Миру, 38-«а».

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

Суддя О. В. Ткач

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 
буд. 2) розглядає цивільну справу № 2/243/2816/2017 
за позовом Прокопенко Олени Вікторівни до Проко-
пенка Павла Вікторовича про визнання особи такою, 
що втратила право користування житловим примі-
щенням. Відповідач Прокопенко Павло Вікторович, 
останнє відоме місце мешкання якого: м. Слов’янськ, 
вул. Юмашева, будинок 45, викликається до суду на 
19 липня 2017 року о 08 годині 50 хвилин для участі 
у розгляді справи по суті. Запасна дата судового за-
сідання 25 липня 2017 року о 08 годині 50 хвилин.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідача він повинен повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа буде розглянута за його від-
сутністю.

Суддя М. О. Гусинський

Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропе-
тровська (адреса суду: 49072, Дніпропетровська обл., м. Дні-
про, вул. Новоселівська, 9) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судо-
ве засідання, яке відбудеться:

03.07.2017 о 14:00 до Орловська Юлія Макарівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 49021, Дніпропетров-
ська обл., м. Дніпро, вул. Саранська, буд. 8а, кв. 44) справа  
№ 199/1071/17, суддя Якименко Л. Г.

26.06.2017 о 12:30 до Висоцький Юрій Ігорович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 49000, Дніпропетровська 
обл., м. Дніпро, вул. Знаменська, буд. 3, кв. 59) справа  
№ 199/2419/17, суддя Якименко Л. Г.

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

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 426/4979/2016-к стосовно Ткаченко Валентини Григорівни, 
13.12.1949 року народження, обвинуваченої у вчиненні злочинів, 
передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 10, ч. 1 ст. 258-3 КК України, по 
якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в по-
рядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачена Тка-
ченко Валентина Григорівна, зареєстрована за адресою: Луган-
ська область, м. Луганськ, вул. Сільгоспінститут, буд. 27, кв. 118.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Ткаченко Валентину 
Григорівну в підготовче судове засідання, яке розглядається в 
порядку спеціального судового провадження та відбудеться 27 
червня 2017 року об 11.30 годині в залі судових засідань Сватів-
ського районного суду Луганської області за адресою: Луганська 
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головую-
чого судді Половинки В. О., суддів Осіпенко Л. М., Юрченко С. О.

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської об-
ласті перебуває кримінальне провадження № 415/7339/15-к, 
стосовно Галімуліна Володимира Юрійовича, 5 липня 1973 ро-
ку народження, обвинуваченого у вчиненні злочинів, перед-
бачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України, яке здійсню-
ється за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального 
судового провадження.

Обвинувачений Галімулін Володимир Юрійович зареє-
стрований за адресою: Луганська область, місто Привілля, 
вул. Чапаєва, буд. 6.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський 
міський суд Луганської області викликає Галімуліна Воло-
димира Юрійовича в судовий розгляд, який відбудеться 29 
червня 2017 року о 10.00 годині в залі судових засідань Ли-
сичанського міського суду Луганської області за адресою: 
Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження буде розглядатися коле гією 
суддів у складі: головуючого судді Старікової М. М., судді  
Березіна А. Г., судді Фастовця В. М.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської об-
ласті перебуває кримінальне провадження № 415/3319/16-к, 
внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань  
№ 22016130000000109 від 17.05.2016 року, стосовно Кравцової 
Вікторії Григорівни, 17 грудня 1959 року народження, обвинува-
ченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, яке здійснюється за відсутності обвинуваченої, в порядку 
спеціального судового провадження.

Обвинувачена Кравцова Вікторія Григорівна. зареєстрована за 
адресою: Луганська область, місто Алчевськ, вул. Фрунзе, буд. 3.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський місь-
кий суд Луганської області викликає Кравцову Вікторію Григо-
рівну в судове засідання, яке відбудеться 29 червня 2017 року о 
10.00 годині в залі судових засідань Лисичанського міського су-
ду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Лиси-
чанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядатиметься колегією суддів 
у складі: головуючого судді Старікової М. М., судді Березіна А. Г., 
судді Калмикова Ю. О.

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження 
№ 1-кп/761/1068/2017 за обвинуваченням Люкай-
тіса Д. В. за ч. 1 ст. 110 КК України, згідно Єдино-
го державного реєстру досудових розслідувань за 
№22015101110000037 від 26.02.2015 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судовий розгляд по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться 05.07.2017 ро-
ку о 09 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31 А, каб. №501.

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

Суддя Л. Л. Щебуняєва
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оголошення
Інформаційне повідомлення АТ «УкрСиббанк»

АТ «УкрСиббанк» повідомляє про внесення змін до Правил (договірних 
умов), які є частиною договорів щодо банківського обслуговування клієнтів  
АТ «УкрСиббанк», а саме, зміни вносяться:

I. ДО ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ  
АТ «УКРСИББАНК»  ПРИ НАДАННІ  В НАЙМ (ОРЕНДУ) ІНДИВІДУАЛЬНОГО СЕЙФУ 
В СПЕЦІАЛЬНОМУ СХОВИЩІ,  опублікованих в газеті «Урядовий кур’єр», № 223 від  
29.11.2014 р. з усіма наступними змінами та доповненнями:  

1. Пункт 7.4 Правил викласти в наступній редакції: 
«7.4. Наймодавець інформує Наймача про те, що Наймодавець входить до скла-

ду Групи BNP Paribas Group (Франція), а Наймач усвідомлює та згоден з тим, що 
будь-яка інформація отримана Наймодавцем стосовно Наймача може використо-
вуватись всередині групи BNP Paribas Group (Франція)». 

ІI. ДО ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) РОЗМІЩЕННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ  
АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в газеті «Голос України», №68 (4808) від  
01.04.2010 р. з усіма наступними змінами та доповненнями:

1. Пункт 5.9 Правил викласти в наступній редакції: 
«5.9. Банк інформує Вкладника про те, що Банк входить до складу групи BNP 

Paribas Group (Франція), а Вкладник усвідомлює та згоден з тим, що будь-яка ін-
формація отримана Банком стосовно Вкладника може використовуватись всере-
дині групи BNP Paribas Group (Франція)». 

IІI. ДО ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) НАДАННЯ ПОСЛУГИ ІНТЕРНЕТ-ЕКВАЙ-
РИНГУ АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в газеті «Урядовий кур’єр» №194  від 
20.10.2015 р. з усіма наступними змінами та доповненнями:

1. Пункт 9.1 Правил викласти в наступній редакції: 
«9.1. Банк інформує Клієнта про те, що Банк входить до складу групи BNP 

Paribas Group (Франція), а Клієнт усвідомлює та згоден з тим, що будь-яка інфор-
мація отримана Банком стосовно Клієнта може використовуватись всередині гру-
пи BNP Paribas Group (Франція)». 

IV. ДО ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) НАДАННЯ ПОСЛУГИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ЕК-
ВАЙРИНГУ АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в газеті «Голос України» №30 (5030) 
від 17.02.2011 р. з усіма наступними змінами та доповненнями:

1. Пункт 6.10 Правил викласти в наступній редакції: 
«6.10.  Банк інформує Клієнта про те, що Банк входить до складу групи BNP 

Paribas Group (Франція), а Клієнт усвідомлює та згодний з тим, що будь-яка інфор-
мація, отримана Банком стосовно Клієнта, може використовуватись всередині гру-
пи BNP Paribas Group (Франція)». 

V. ДО ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ 
ПЛАТИ ТА ІНШИХ ВИПЛАТ СПІВРОБІТНИКАМ КЛІЄНТА В БЕЗГОТІВКОВІЙ ФОРМІ В 
АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в газеті «Урядовий кур’єр» №59 від 01.04.2011 р. 
з усіма наступними змінами та доповненнями:

1. Пункт 5.13 Правил викласти в наступній редакції: 
«5.13. Банк інформує Клієнта про те, що Банк входить до складу групи BNP 

Paribas Group (Франція), а Клієнт усвідомлює та згоден з тим, що будь-яка інфор-
мація отримана Банком стосовно Клієнта може використовуватись всередині гру-
пи BNP Paribas Group (Франція)». 

VІ. ДО ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ БАН-
КІВСЬКОГО РАХУНКУ ТА ЕМІСІЇ КОРПОРАТИВНИХ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК КЛІЄНТАМ  
АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в газеті «Урядовий кур’єр» №133 від 27.07.2012 р. з 
усіма наступними змінами та доповненнями:

1. Пункт 2.4 доповнити п. 2.4.22 в наступній редакції: 
«2.4.22. У разі отримання Клієнтом овердрафту, надавати Банку наступні фі-

нансові документи:
2.4.22.1. Щоквартально не пізніше перших 30 (тридцяти) календарних днів міся-

ця, наступного за звітним кварталом, та не пізніше перших 60 (шістдесяти) кален-
дарних днів кварталу після закінчення кожного фінансового року:

•  баланс Клієнта з розшифровкою статей балансу, частка яких за сумою скла-
дає більше 10% (десяти процентів) валюти балансу;

• звіт про фінансові результати Клієнта; 
•  банківську довідку про рух грошових коштів за поточними рахунками Клієнта 

в інших банках за звітний період;
•  довідку про відсутність/наявність заборгованості Клієнта за кредитами в ін-

ших банках;
•  перелік сум та контрагентів, дебіторської та кредиторської заборгованості на 

звітну дату;
•  довідку з інформацією про реквізити усіх рахунків, відкритих Клієнтом в інших 

банках як на момент укладення Договору про надання овердрафту, так і від-
критих Клієнтом впродовж дії Договору про надання овердрафту;

2.4.22.2.  Щорічно не пізніше 28 лютого кожного року розшифровку даних фор-
ми № 2 «Звіт про фінансові результати» (графа 2000) або форми № 2-м (№2-мс) 
«Звіт про фінансові результати» (графа 2000) своєї річної фінансової звітності за 
останній звітний період щодо структури  доходів підприємства за формою, при-
йнятною для Банка, а також звіт про рух грошових коштів – Форма № 3 (за пря-
мим або непрямим методом), якщо Клієнт повинен складати таку форму згідно із 
законодавством.

2.4.22.3. Якщо Клієнт входить до складу групи компаній, щорічно не пізніше 01 
вересня кожного року річну фінансову звітність компаній групи, складену за вимо-
гами міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS) та перевірену міжнарод-
ною аудиторською компанією, яка входить в реєстр аудиторських фірм, які ма-
ють право на проведення аудиторських перевірок банків згідно з переліком, за-
твердженим НБУ.

На письмову вимогу Банка Клієнт протягом 2 (двох) робочих днів з дати отри-
мання вимоги зобов’язаний надати додатково установлену фінансову та податкову 
звітність та інші документи, визначені Банком.

На вимогу Клієнта факт надання Клієнтом Банку фінансової та податкової звіт-
ності підтверджується відміткою відповідної посадової особи Банка на супровідно-
му листі або копіях наданих документів із зазначенням дати їх надання.

Банк має право змінити перелік документів або інформації, які Клієнт 
зобов’язаний надати Банку згідно з цим пунктом, та/або строки та/або форму на-
дання такої інформації, письмово повідомивши Клієнта  не пізніше ніж за 30 (трид-
цять) календарних днів.

Документи, що надаються повинні бути належним чином завірені печаткою та 
підписами відповідальних осіб Клієнта».

2. Пункт 9 доповнити п. 9.4 в наступній редакції: 
«9.4. Підписанням Індивідуального договору Клієнт підтверджує:
- свою здатність виконувати умови Договору;
- що відсутні будь-які перешкоди для виконання Договору на день його підпи-

сання;
- що Клієнт повністю розуміє всі умови Договору, свої права та обов’язки за До-

говором і погоджується з ними;
- що є всі необхідні повноваження від учасників (акціонерів, засновників, спів-

власників) та інших органів управління Клієнта-юридичної особи, необхідні для 
укладення та виконання Договору;

- що Договір не суперечить будь-яким договірним обмеженням, що є 
обов’язковими для Клієнта, чи його установчим документам;

- що відсутні підстави для ліквідації Клієнта-юридичної особи, передбачені ч. 4 
ст.144, ч. 3 ст. 155 ЦК України.

У разі надання Клієнту овердрафту, Клієнт також підтверджує:
- що на день укладення Договору відсутні будь-які судові розслідування (спори), 

розслідування з боку державних органів, що можуть істотно та/або негативно впли-
вати на фінансовий стан та кредитоспроможність Клієнта;

- що він володіє усіма необхідними документами (ліцензії, дозволи і т.п.), що не-
обхідні для оформлення Договору і здійснення Клієнтом діяльності, що є предме-
том кредитування;

- що надані Клієнтом Банку документи для розгляду питання про кредитування 
та інші документи, пов’язані з обслуговуванням овердрафту не містять будь-яких 
недостовірних відомостей, складені та/або отримані в порядку, передбаченому за-
конодавством України;

- що Клієнт розуміє та погоджується прийняти на себе ризики коливань курсів 
іноземної валюти у випадку отримання овердрафту в іноземній валюті;

- що він має в своєму розпорядженні власні або орендовані основні засоби або 
інше майно, яке необхідне для здійснення його діяльності,  які генерують грошові 
потоки в об’ємах, необхідних для погашення овердрафту, а також персонал, необ-
хідний для здійснення операційної діяльності;

- що він знаходиться за адресою  місцезнаходження, зазначеної в Індивідуаль-
ному договорі.

У разі настання обставин, які призвели або можуть призвести до порушення за-
яв і гарантій Клієнта, Клієнт повинен негайно повідомити про це Банк, але не пізні-
ше ніж протягом 2 (двох) календарних днів з дати їх настання». 

3. Пункт 10.1 доповнити абзацами 2-6 в наступній редакції: 
«- необхідну Банку для надання послуг Клієнту, у відповідності до внутрішніх 

процедур Банку;

- яка відповідно до законодавства входить до складу кредитної історії (у тому 
числі інформації, що міститься у державних реєстрах та інших базах даних публіч-
ного використання) – до/від/через бюро кредитних історій, які створені та здійсню-
ють діяльність відповідно до законодавства України, у порядку, визначеному Зако-
ном України «Про організацію формування та обігу кредитних історій». Інформація 
про назву та адресу бюро кредитних історій, до яких АТ «УкрСиббанк» буде пере-
давати інформацію для формування кредитних історій, опублікована в газеті «Го-
лос України», а також на офіційному сайті Банку www.my.ukrsibbank.com. Клієнт  
згоден з тим, що Банк має право надати необхідну інформацію щодо формування 
кредитної історії іншим особам, яким ця інформація необхідна для виконання своїх 
функцій або надання послуг Банку в обсязі, який буде визначено Банком самостій-
но з урахуванням вимог законодавства України;

- необхідну при передачі/отриманні інформації до/від/через Єдину інформацій-
ну систему «Реєстр позичальників»; 

- необхідну при внесенні інформації про боржника до реєстрів обтяжень при 
укладенні договорів забезпечення виконання зобов’язань за Договором;

- необхідну для укладання та/або виконання договорів страхування – до/від/че-
рез страхових(-і) компаній(-ї);»

4. Пункт 10.4 Правил викласти в наступній редакції: 
«10.4. Банк інформує Клієнта про те, що Банк входить до складу групи BNP 

Paribas Group (Франція), а Клієнт усвідомлює та згоден з тим, що будь-яка інфор-
мація, отримана Банком стосовно Клієнта, може використовуватись всередині гру-
пи BNP Paribas Group (Франція)». 

5. Доповнити п. 11 п 11.21 в наступній редакції: 
«11.21. Сторони домовились про встановлення договірного строку позовної 

давності 5 (п’ять) років».
VІІ. ДО ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) ВІДКРИТТЯ ТА КОМПЛЕКСНОГО РОЗРА-

ХУНКОВО-КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 
В АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в новій редакції газеті «Урядовий кур’єр» №105 
від 08.06.2017 р. з усіма наступними змінами та доповненнями:

1. Доповнити п. 2.6.7 пп. д) в наступній редакції: 
«д) якщо наявність правовідносин з Клієнтом суперечить нормам законодавства 

та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності; та/або».
2. Пункт 9.2 Правил викласти в наступній редакції: 
«9.2. Банк інформує Клієнта про те, що Банк входить до складу групи BNP 

Paribas Group (Франція), а Клієнт усвідомлює та згоден з тим, що будь-яка інфор-
мація, отримана Банком стосовно Клієнта, може використовуватись всередині гру-
пи BNP Paribas Group (Франція)». 

3. Доповнити п. 10 п. 10.11 в наступній редакції: 
«10.11. Сторони домовились про встановлення договірного строку позовної 

давності 5 (п’ять) років».
VІІІ. ДО ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ ПОЗИ-

ЧАЛЬНИКІВ  АТ «УКРСИББАНК» З МОЖЛИВІСТЮ ВІДКРИТТЯ ТА РОЗРАХУНКОВО-
КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КАРТКОВИХ (ПОТОЧНИХ) РАХУНКІВ, опублікованих 
в новій редакції газеті «Урядовий кур’єр» №105 від 08.06.2017 р. з усіма наступни-
ми змінами та доповненнями:

1. Доповнити Розділ «Терміни, що використовуються в Правилах» наступними 
термінами: 

 «Група BNP Paribas Group»  -  юридична особа «BNP Paribas S.A.», створена 
та діюча за законодавством Франції та зареєстрована в Торговому реєстрі компа-
ній Франції (Париж) під номером 662042449, а також її члени, зокрема юридич-
ні особи (включаючи їх  філії та структурні підрозділи), в яких  BNP Paribas S.A. 
є акціонером (учасником) та/або які прямо або  опосередковано контролюються  
«BNP Paribas S.A.» через володіння акціями або частками у статутних капіталах не-
залежно від фактичного розміру частки та/або шляхом  договірного або фактич-
ного контролю»;

«Законодавство з принципом екстратериторіальності» -  нормативно-правові 
акти США, Європейського Союзу та інших країн світу, а також розпорядчі докумен-
ти ООН та/або інших міжнародних організацій, рішення яких є обов’язковими для 
виконання на території України та/або на території Франції та/або на території кра-
їн присутності компаній BNP Paribas Group (перелік країн, де присутня  BNP Paribas 
Group, розміщено на сайті  https://ukrsibbank.com), політики та правила Групи BNP 
Paribas Group, в тому числі направлені на впровадження нормативно-правових ак-
тів, вказаних в цьому визначенні.

2. Пункт 3.1.2 Розділу І Правил доповнити абзацом 15 в наступній редакції: 
«якщо наявність правовідносин з Позичальником суперечить нормам законо-

давства України та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності».
3. Абзаци 8 та 9. п. 9.5  Розділу І Правил викласти в наступній редакції: 
«- необхідну в інших випадках, у відповідності до вимог законодавства Украї-

ни та/або внутрішніх положень Банку та/або Законодавства з принципом екстра-
територіальності виконання санкційних та/або інших заходів у сфері фінансового 
моніторингу, в тому числі санкцій Служби контролю за іноземними активами США 
(OFAC), вимог Закону США “Щодо оподаткування іноземних рахунків” (FATCA) то-
що. 

Передача та/або поширення вищезазначеної інформації про Позичальника мож-
ливі тільки на зазначені у цьому пункті цілі та тільки особам, яким надано необхід-
ні повноваження на отримання відповідної інформації згідно з нормами законодав-
ства України та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності та/або від-
повідних угод (при їх наявності і необхідності укладення), та/або виконання санк-
ційних та/або інших заходів у сфері фінансового моніторингу».

4. Пункт 9.6 Розділу І Правил викласти в наступній редакції: 
«9.6. Банк інформує Позичальника про те, що Банк входить до складу групи 

BNP Paribas Group (Франція), а Позичальник усвідомлює та згоден з тим, що будь-
яка інформація отримана Банком стосовно Позичальника може використовуватись 
всередині групи BNP Paribas Group (Франція)». 

5. Пункт 9.14 Розділу І Правил викласти в наступній редакції: 
«9.14. Сторони домовились про встановлення договірного строку позовної дав-

ності 5 (п’ять) років».
6. Пункт 7.4.2 Розділу ІІ Правил викласти в наступній редакції: 
«7.4.2. Затримати виконання операції та/або відмовити Позичальнику у вико-

нанні операції щодо зарахування коштів на Картковий рахунок або списання коштів 
з Карткового рахунку та/або у виконанні наданих Позичальником розрахункових 
та/або касових документів у випадках:

а) якщо на Картковому рахунку недостатньо коштів для виконання поданого По-
зичальником розрахункового та/або касового документу  та погашення заборгова-
ності за Кредитним договором та/або за іншими договорами, укладеними між По-
зичальником та Банком,  у разі її наявності; та/або

б) якщо запитувані Позичальником послуги/операції не передбачені тарифами 
Банку або у Банку відсутні технічні можливості щодо їх надання/проведення; та/або

в) якщо щодо операції Позичальника виникає підозра, що вона містить ознаки 
такої, що підлягає фінансовому моніторингу відповідно до законодавства України 
або підпадає під існуючі обмеження (санкції) відповідно до законодавства України 
та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності; та/або

г) якщо Позичальник не надав необхідні Банку документи та/або інформацію 
щодо суті фінансової операції та/або встановлення осіб, які приймають учать в її 
здійсненні та/або інших документів за операцією; та/або

ґ) якщо Позичальник не надав необхідні Банку документи та/або інформацію 
для проведення Банком процедури уточнення інформації щодо ідентифікації та ви-
вчення Позичальника (зокрема, але не обмежуючись: інформації / документів що-
до фінансового стану Позичальника та змісту його діяльності; проведення оцін-
ки фінансового стану Позичальника; визначення належності Позичальника (осо-
би, яка діє від його імені) до національних або іноземних публічних діячів, діячів, 
що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, або пов’язаних з ни-
ми осіб; з’ясування місця його проживання або місця перебування чи місця тимча-
сового перебування в Україні); та / або

д) якщо на запитувані Позичальником послуги розповсюджуються обмеження, 
встановлені Законодавством з принципом екстратериторіальності та/або внутріш-
німи нормативними актами Банку; та/або

е) порушення Позичальником  встановленого законодавством України порядку 
використання коштів за Картковим рахунком; та/або

є) в інших випадках, передбачених законодавством України та/або цим Дого-
вором.

Банк відмовляє Позичальнику у надані послуг (проведенні операцій) та/або у ви-
конанні наданих Позичальником  розрахункових та/або касових документів за цим 
Договором у наступному порядку:

- у разі відмови у виконанні паперового розрахункового документа - шляхом по-
вернення Позичальнику без виконання його розрахункового документу та/або ка-
сового документу, зазначивши на зворотному боці такого документу дату та при-
чину повернення без виконання  (це засвідчується підписами відповідального ви-
конавця Банку і працівника, на якого покладено функції контролера, та відбитком 
штампа Банку).

- у разі відмови у виконанні електронного розрахункового документа - невико-
нання електронного документу Банк повідомляє Позичальника засобами системи 
Star24 із зазначенням дати та причини повернення його без виконання.

Причина невиконання розрахункового та/або касового документу зазначаєть-
ся з посиланням на статтю закону України та/або пункт нормативно-правового ак-
ту Національного банку України, та/або пункт Договору або Правил, відповідно до 
яких розрахунковий документ не може бути виконано, якщо це вимагається зако-
нодавством України.

Повернення без виконання паперових розрахункових та/або касових документів 
Позичальника здійснюється при здійсненні ініціювання операції Позичальником в 
касі Банку або одночасно з наданням Позичальнику виписки з Карткового рахунку 
згідно з умовами Договору.

У разі затримання виконання операції відповідно до умов Договору Банк повідо-
мляє Позичальника засобами системи Star24 та/або в інший спосіб.

Банк не несе відповідальності перед Позичальником та/або третіми особами за 
затримку в проведенні операції та/або відмову надати Позичальнику послугу та/або 
провести операцію, якщо вони не передбачені тарифами Банку чи у Банку відсут-
ні технічні можливості на їх проведення/надання та/або якщо надання послуги та/
або проведення операції неможливе не з вини Банку та/або у інших випадках, пе-
редбачених Договором. Позичальник гарантує, що не матиме претензій до Банку 
якщо у проведенні операції було відмовлено або її проведення було затримано від-
повідно до умов Договору».

7. Абзаци 4, 5 та 6 п. 8.2  Розділу ІІ Правил викласти в наступній редакції: 
«- у випадку, якщо Позичальник веде ризикову діяльність, зокрема, але не об-

межуючись проводить операції, проведення яких через Банк, на думку Банку, при-
зводить або може призвести до порушення норм законодавства України та/або За-
конодавства з принципом екстратериторіальності та/або міжнародних санкцій, в 
тому числі щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масо-
вого знищення, та/або 

- у випадку, якщо Позичальник веде ризикову діяльність, зокрема, але не об-
межуючись, співпрацює та/або має у своїй структурі та/або іншим чином пов’язаний 
з  особами, співпраця та/або будь-який зв’язок з якими, на думку Банку, призво-
дить або може призвести до порушення норм законодавства України та/або Зако-
нодавства з принципом екстратериторіальності та/або міжнародних санкцій, в то-
му числі, щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масо-
вого знищення, та/або

- у випадку наявності чи можливості настання будь-якої події, результату або 
обставини відносно Позичальника чи здійснюваних Позичальником операцій, що, 
на думку Банку,  має або може мати негативний вплив для Банку та/або Групи BNP 
Paribas, в тому числі, але не обмежуючись призводить або може призвести до ма-
теріальних збитків та/або негативно впливати на репутацію Банку та/або Групи BNP 
Paribas та/або призводить або може призвести до будь-яких інших негативних на-
слідків для Банку та/або Групи BNP Paribas, та/або у випадку втрати Банком комер-
ційного інтересу щодо подальшої співпраці з  Позичальником, та/або».

IX. ДО ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ БАН-
КІВСЬКОГО РАХУНКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗ-
ДІЛІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ, ПРЕДСТАВНИЦТВ – КЛІЄНТІВ  
АТ «УКРСИББАНК»

1. Доповнити Розділ «Терміни, що використовуються в Правилах» наступними 
термінами: 

«Заява на активацію/деактивацію  ОТР» - заява за формою затвердженою Бан-
ком, яка надається Клієнтом  для активації або деактивації ОТР. За текстом Правил 
якщо така Заява передбачає активацію ОТР, то вона називається Заява на актива-
цію ОТР, а якщо передбачає деактивацію, то – Заява на деактивацію ОТР»;

«OTP» - одноразовий пароль, що генерується наданим Банком Клієнту генера-
тором (токеном) одноразового паролю «ОТР» або надсилається Банком у вигля-
ді інформаційного повідомлення на номери мобільних телефонів Клієнта, вказа-
ні у Заяві Клієнта на активацію OTP, або генерується/надсилається в інший спосіб, 
визначений Банком». 

2. Пункт 4.4.1 Правил викласти в наступній редакції: 
«4.4.1. Належним чином виконувати умови Договору, вимоги законодавства, 

внутрішніх правил Банку.
Клієнти, які є представництвами іноземних юридичних осіб та відкрили в Банку 

Рахунок типу Н, та клієнти, які є відокремленими підрозділами, які відкрили в Банку 
Рахунок в іноземній валюті,  здійснюють операції з таких Рахунків відповідно до ре-
жиму рахунку, встановленого законодавством, згідно з кошторисом та несуть від-
повідальність за належне використання коштів з таких Рахунків».

3. Пункт 4.4.19 Правил викласти в наступній редакції: 
«4.4.19 Надавати Банку наступні фінансові документи:
4.4.19.1. Щоквартально не пізніше перших 30 (тридцяти) календарних днів міся-

ця, наступного за звітним кварталом, та не пізніше перших 60 (шістдесяти) кален-
дарних днів кварталу після закінчення кожного фінансового року:

•  баланс Клієнта з розшифровкою статей балансу, частка яких за сумою скла-
дає більше 10% (десяти процентів) валюти балансу;

• звіт про фінансові результати Клієнта; 
•  банківську довідку про рух грошових коштів за поточними рахунками Клієнта 

в інших банках за звітний період;
•  довідку про відсутність/наявність заборгованості Клієнта за кредитами в ін-

ших банках;
•  перелік сум та контрагентів, дебіторської та кредиторської заборгованості на 

звітну дату;
•  довідку з інформацією про реквізити усіх рахунків, відкритих Клієнтом в інших 

банках як на момент укладення Договору про надання овердрафту, так і від-
критих Клієнтом впродовж дії Договору про надання овердрафту;

4.4.19.2. Щорічно не пізніше 28 лютого кожного року розшифровку даних фор-
ми № 2 «Звіт про фінансові результати» (графа 2000) або форми № 2-м (№2-мс) 
«Звіт про фінансові результати» (графа 2000) своєї річної фінансової звітності за 
останній звітний період щодо структури  доходів підприємства за формою, при-
йнятною для Банка, а також звіт про рух грошових коштів – Форма № 3 (за пря-
мим або непрямим методом), якщо Клієнт повинен складати таку форму згідно із 
законодавством.

4.4.19.3. Якщо Клієнт входить до складу групи компаній, щорічно не пізніше 01 
вересня кожного року річну фінансову звітність компаній групи, складену за вимо-
гами міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS) та перевірену міжнарод-
ною аудиторською компанією, яка входить в реєстр аудиторських фірм, які ма-
ють право на проведення аудиторських перевірок банків згідно з переліком, за-
твердженим НБУ.

На письмову вимогу Банка Клієнт протягом 2 (двох) робочих днів з дати отри-
мання вимоги зобов’язаний надати додатково установлену фінансову та податкову 
звітність та інші документи, визначені Банком.

На вимогу Клієнта факт надання Клієнтом Банку фінансової та податкової звіт-
ності підтверджується відміткою відповідної посадової особи Банка на супровідно-
му листі або копіях наданих документів із зазначенням дати їх надання.

Банк має право змінити перелік документів або інформації, які Клієнт 
зобов’язаний надати Банку згідно з цим пунктом, та/або строки та/або форму на-
дання такої інформації, письмово повідомивши Клієнта  не пізніше ніж за 30 (трид-
цять) календарних днів.

Документи, що надаються повинні бути належним чином завірені печаткою та 
підписами відповідальних осіб Клієнта».

4. Пункт 4.4.21 видалити із відповідною зміною нумерації наступних пунктів.
5. Пункт 4.4.26 Правил викласти в наступній редакції: 
«4.4.26. Без попередньої письмової згоди Банку не вчиняти дії щодо:
- передачі в заставу активів, що є предметом застави, яка забезпечує виконан-

ня зобов’язань за Договором;
- передачі в заставу (за одним або декількома правочинів) інших активів Клієн-

та, сукупна вартість яких перевищує 10% суми ліміту овердрафту (за офіційним 
курсом НБУ на день укладення цього Договору);

- надання поруки по забезпеченню зобов’язань інших суб’єктів господарюван-
ня та/або фізичних осіб;

- не здійснювати дій щодо реорганізації Клієнта та/або заснування нових юри-
дичних осіб та/або ліквідації Клієнта;

- зміни особи, що володіє більше ніж 10% у статутному капіталі Клієнта.
У разі здійснення Клієнтом будь-якої з перелічених в цьому пункті дій без попе-

редньої письмової згоди Банку, останній набуває право змінювати термін погашен-
ня овердрафту в порядку, передбаченому цими  Правилами».

6. Пункт 6.15 Правил викласти в наступній редакції: 
«6.15. З метою забезпечення додаткової безпеки обслуговування Продуктів Клі-

єнта може здійснюватись з використанням додаткових засобів захисту, зокрема 
шляхом використання ОТР.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
6.15.1. На підставі Заяви Клієнта на активацію ОТР Банк активує останньому в 

системі StarAccess функцію підтвердження ОТР. 
6.15.2. Заява на активацію ОТР подається Клієнтом  до обслуговуючого відді-

лення Банку та в ній зазначаються:
а) порядок формування ОТР шляхом (за вибором Клієнта):
- надсилання інформаційних повідомлень, що містять ОТР, на номери мобіль-

них телефонів, вказані Клієнтом у Заяві на активацію ОТР, або 
- формування за допомогою генератора одноразового паролю ОТР (токена). Та-

ка послуга оплачується згідно з тарифами Банку. 
б) перелік уповноважених осіб із зазначенням їх номерів телефонів, на які бу-

дуть надсилатись інформаційні повідомлення, що містять ОТР, або серійного но-
меру токена, що  наданий такій уповноваженій особі.

6.15.3. Клієнт зобов’язується забезпечити збереження ОТР таким чином, щоб 
виключити його використання не уповноваженими на це особами, а також негай-
но повідомляти Банк про зміну переліку уповноважених осіб та/або їх номерів те-
лефонів. 

6.15.4. У випадках компрометації токена та/або номеру мобільного телефону, на 
який надсилається ОТР, в тому числі несанкціонованого доступу, його втрати, ви-
крадання або в разі виникнення такої підозри чи загрози, Клієнт зобов’язується не-
гайно повідомити про це Банк будь-яким зручним способом з метою блокування 
діючого сертифіката відкритого ключа Клієнта та вжити заходи щодо припинен-
ня використання ОТР.

6.15.5. Для зміни переліку уповноважених осіб та/або номерів їх номерів теле-
фонів, на які надсилаються інформаційні повідомлення, що містять ОТР, та/або 
зміни серійних номерів токенів та/або на деактивацію ОТР Клієнт зобов’язується 
негайно подати до Банку відповідну Заяву на активацію або Заяву на деактива-
цію ОТР.

6.15.6. Банк не несе відповідальності:
- за несанкціоноване використання ОТР, якщо Банк не був належним чином по-

відомлений про компрометацію токена та/або номеру мобільного телефону, на 
який надсилається ОТР, та/або зміну  переліку уповноважених осіб та/або їх но-
мерів телефонів.

- за недоставку інформаційних повідомлень та/або доставку інформаційних по-
відомлень із затримками.

- за технічний стан та функціонування токена після його передачі Клієнту, а та-
кож не приймає назад та/або не обмінює токен».

7. Пункт 8.3 Правил викласти в наступній редакції: 
«8.3. Клієнт несе відповідальність за відповідність інформації, зазначеної в 

платіжному дорученні, суті операції, за якою здійснюється переказ, а також за до-
тримання режиму його Рахунку та інших вимог законодавства». 

8. Пункт 9.2  Правил викласти в наступній редакції: 
«9.2. Банк інформує Клієнта про те, що Банк входить до складу групи BNP 

Paribas Group (Франція), а Клієнт усвідомлює та згоден з тим, що будь-яка інфор-
мація отримана Банком стосовно Клієнта може використовуватись всередині групи 
BNP Paribas Group (Франція)».

9. Пункт 10.2 Правил викласти  в наступній редакції:
«10.2. Підписанням  Договору Клієнт підтверджує:
- свою здатність виконувати умови Договору;
- що відсутні будь-які перешкоди для виконання Договору на день його підпи-

сання;
- що Клієнт повністю розуміє всі умови Договору, свої права та обов’язки за До-

говором і погоджується з ними;
- що є всі необхідні повноваження від учасників (акціонерів, засновників, спів-

власників) та інших органів управління Клієнта-юридичної особи, необхідні для 
укладення та виконання Договору;

- що Договір не суперечить будь-яким договірним обмеженням, що є 
обов’язковими для Клієнта, чи його установчим документам;

- що відсутні підстави для ліквідації Клієнта-юридичної особи, передбачені ч. 4 
ст.144, ч. 3 ст. 155 ЦК України.

У разі надання Клієнту овердрафту, Клієнт також підтверджує:
- що на день укладення Договору відсутні будь-які судові розслідування (спори), 

розслідування з боку державних органів, що можуть істотно та/або негативно впли-
вати на фінансовий стан та кредитоспроможність Клієнта;

- що він володіє усіма необхідними документами (ліцензії, дозволи і т.п.), що не-
обхідні для оформлення Договору і здійснення Клієнтом діяльності, що є предме-
том кредитування;

- що надані Клієнтом Банку документи для розгляду питання про кредитування 
та інші документи, пов’язані з обслуговуванням овердрафту не містять будь-яких 
недостовірних відомостей, складені та/або отримані в порядку, передбаченому за-
конодавством України;

- що Клієнт розуміє та погоджується прийняти на себе ризики коливань курсів 
іноземної валюти у випадку отримання Кредиту в іноземній валюті;

- що він має в своєму розпорядженні власні або орендовані основні засоби або 
інше майно, яке необхідне для здійснення його діяльності,  які генерують грошові 
потоки в об’ємах, необхідних для погашення кредиту, а також персонал, необхід-
ний для здійснення операційної діяльності;

- що він знаходиться за адресою  місцезнаходження, зазначеної в Договорі про 
надання овердрафту.

У разі настання обставин, які призвели або можуть призвести до порушення за-
яв і гарантій Клієнта, Клієнт повинен негайно повідомити про це Банка, але не пізні-
ше ніж протягом 2 (двох) календарних днів з дати їх настання».

10. Доповнити п. 11 п. 11.6 в наступній редакції:
«11.6. Сторони домовились про встановлення договірного строку позовної дав-

ності 5 (п’ять) років».

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офіційному 
друкованому виданні,  а саме  22.06.2017 року.

Дата початку дії змін до Правил 22.06.2017 року.

Заступник Голови Правління – 
Начальник Юридичного департаменту             С. М. Панов 

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

Сосницький районний суд Чернігівської обл. 
(адреса суду: 16100, Чернігівська обл., м. Сосниця, 
вул. Чернігівська, 54) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгова-
ності, у судове засідання, яке відбудеться:

26.06.2017 о 10:00 до Кожевнікова Олена Ігорів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 16142, Чернігів-
ська обл., Сосницький р-н, с. Спаське, вул. Мойсієн-
ка, буд. 70) справа № 745/286/17, суддя Смаль І. А.

26.06.2017 о 08:30 до Ойцюсь Тетяна Михайлів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 15221, Чернігів-
ська обл., Сновський р-н, с. Старі Бобровичі) справа 
№ 745/288/17, суддя Смаль І. А.

26.06.2017 о 08:30 до Долинець Микола Пантелі-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 16100, Черні-
гівська обл., Сосницький р-н, с. Загребелля, вул. По-
льова, буд. 9) справа № 745/287/17, суддя Смаль І. А.

У разі неявки відповідача у призначений час або 
неповідомлення про причини неявки справа буде 
розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України.   З опублікуван-
ням цього оголошення відповідач по справі вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день 
та місце проведення судового засідання.

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

26.06.2017 о 10:00 до Лущик Анатолій Степанович 
(останнє відоме місце реєстрації: 48613, Тернопіль-
ська обл., Заліщицький р-н, с. Поділля, вул. Зелена, 
буд. 35) справа № 597/519/17, суддя Торська І. В.

29.06.2017 о 09:45 до Чеботарьова Лариса Гера-
симівна (останнє відоме місце реєстрації: 48642, 
Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Торське,  
вул. Підгірна, буд. 19) справа № 597/533/17, суддя 
Торська І. В.

29.06.2017 о 09:45 до Галабура Альта Герасимівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 48642, Тернопіль-
ська обл., Заліщицький р-н, с. Торське, вул. Лугова, 
буд. 8) справа № 597/535/17, суддя Торська І. В.

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

Печерський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Бастрікова Владислава Олександрови-
ча, 27.09.1976 р.н. (останнє відоме місце проживан-
ня: Київська область, Вишгородський район, с. Старі 
Петрівці, пров. Виноградний, буд. 8) у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України в підго-
товче судове засідання, яке відбудеться 5 липня 2017 
року о 09 год. 00 хв. Явка до суду обов’язкова. При 
собі необхідно мати паспорт або документ, який по-
свідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Печерського районного суду м. Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42а, зал №3, 
каб. 17, під головуванням судді Шапутько С. В.

Також повідомляємо, що відповідно до ухвали Пе-
черського районного суду м. Києва від 03.04.2017 
було задоволено клопотання прокурора стосов-
но здійснення спеціального судового провадження 
стосовно Бастрікова Владислава Олександровича, 
27.09.1976 р.н., обвинуваченого у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

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

Деснянський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Пермякову Ніну Петрівну, 27.05.1958 ро-
ку народження (останнє відоме місце проживання: 
АР Крим, м. Євпаторія, пр. Леніна, 56, кв. 172) у підго-
товче судове засідання в кримінальному провадженні 
№42016010000000218 за ст. 111 ч. 1 КК України, яке від-
будеться 6 липня 2017 року о 09.30 годині в приміщен-
ні Деснянського районного суду м. Києва за адресою:  
м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, зал судових засідань №2, 
під головуванням судді Броновицької О. В.

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

Деснянський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Шевченко Ірину Вікторівну, 07.12.1976 
року народження (останнє відоме місце проживан-
ня: Україна, АР Крим, смт Красногвардійське, вул. 
Чкалова, 6), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 25 липня 2017 року о 09 год. 30 хв. Яв-
ка до суду обов’язкова! При собі необхідно мати пас-
порт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в при-
міщенні суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковсько-
го, 5-В, каб. 27, під головуванням судді Вінтоняк Р. Я.

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті викликає як відповідачку Колінько Ніну Сергіїв-
ну (Луганська область, м. Кадієвка (Стаханов), вул. 
Фурманова, 68) у судове засідання з розгляду ци-
вільної справи №428/199/17 за позовом Публічного 
акціонерного товариства «Брокбізнесбанк» м. Київ 
до Колінько Ніни Сергіївни про звернення стягнен-
ня на предмет застави, яке відбудеться 30 червня 
2017 року о 14 годині 00 хвилин у приміщенні суду 
за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
бул. Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане 
судове засідання суд розглядатиме справу без вашої 
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. О. Юзефович

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинува-
чену Євдокимову Віру Василівну, 25.11.1955 року народжен-
ня (останнє відоме місце проживання: Україна, АР Крим,  
м. Сімферополь, вул. Бела Куна, 31, кв. 224), у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться 10 липня 2017 року о 10 год. 
00 хв. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

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

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в по-
рядку спеціального судового провадження.

Деснянський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Гаврилюк Марію Павлівну, 22.11.1964 
року народження (останнє відоме місце проживання: 
Україна, АР Крим, м. Сімферополь, вул. О. Невсько-
го/Річна, 29/11), у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 4 липня 2017 року о 10 год. 00 хв. Яв-
ка до суду обов’язкова! При собі необхідно мати пас-
порт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в при-
міщенні суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковсько-
го, 5-В, каб. 27, під головуванням судді Вінтоняк Р. Я.

Деснянський районний суд м. Києва повторно викликає 
обвинувачену Ловягіну Юлію Юріївну, 23.01.1975 року на-
родження (останнє відоме місце проживання: Україна, АР 
Крим, м. Сімферополь, вул. О. Невського, 29/11), у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться 4 липня 2017 року о 09 
год. 30 хв. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно ма-
ти паспорт або документ, який посвідчує особу.

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

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в по-
рядку спеціального судового провадження.

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає Смирницьку Олену Володими-
рівну, Сухіна Андрія Володимировича, як відповідачів у су-
дове засідання по цивільній справі № 426/5536/17 за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Укргазпромбанк» 
від імені якого діє уповноважена особа Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Укргазпромбанк» 
до Смирницької Олени Володимирівни, Сухіна Андрія Воло-
димировича про стягнення заборгованості, що відбудеться 
30 червня 2017 року о 15.00 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, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Полупанова Володими-
ра Миколайовича, як відповідача в судове засідання по 
цивільній справі № 426/17360/16-ц за позовом Публічно-
го акціонерного товариства комерційний банк «Правекс-
Банк» до Полупанова Володимира Миколайовича про 
стягнення заборгованості, що відбудеться 29 червня 
2017 року о 15.00 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 відповідачку Самарську Світлану Григорів-
ну (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Агафо-
нова, 7/5) у судове засідання з розгляду цивільної спра-
ви №428/8073/16-ц за позовом Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гаран-
тія» м. Київ до Самарської Світлани Григорівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, яке від-
будеться 29 червня 2017 року о 08 годині 20 хвилин у 
приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сє-
вєродонецьк, бул. Дружби Народів, 19. У разі неявки на 
вказане судове засідання суд розглядатиме справу без 
вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. О. Юзефович

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Бартошика 
Анатолія Павловича, Бартошик Надію Олександрівну, 
як відповідачів у судове засідання по цивільній справі  
№ 426/17269/16-ц за позовом Публічного акціонерного 
товариства комерційний банк «Правекс-Банк» до Бар-
тошика Анатолія Павловича, Бартошик Надії Олексан-
дрівни про стягнення заборгованості, що відбудеться 29 
червня 2017 року о 14.30 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

В провадженні Жовтневого районного суду  
м. Маріуполя Донецької області (87500, м. Маріу-
поль, пр. Металургів, 31) знаходиться кримінальне 
провадження за обвинуваченням Шашкіна Костян-
тина Валерійовича, у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1, ст. 263 
ч. 1 КК України, який викликається для участі у роз-
гляді кримінального провадження, яке відбудеться 
27 червня 2017 року об 11.00 годині в приміщенні 
суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, 
каб. 19, 25.

Суддя О. Г. Васильченко

Новогродівський міський суд Донецької області (85483, 
м. Новогродівка, вул. Риночна, 110) розглядає цивільну 
справу за позовом Гусєвої Людмили Миколаївни до Гусєва 
Євгена Олександровича про розірвання шлюбу.

Відповідач у справі: Гусєв Євген Олександрович (зареє-
стрований за адресою: 85483, Донецька область, місто До-
нецьк, вул. Талаліхіна, 58) викликається на 30 червня 2017 
року о 12 год. 25 хв. до суду в каб. №6, для участі у розгля-
ді справи.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову. У випадку неприбуття відповідач повинен повідоми-
ти суд про причини неявки, інакше справу буде розглянуто в 
його відсутність на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Грідяєва М. В.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріупо-
ля (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розгля-
дає справу за кримінальним провадженням віднос-
но Комісаренка Сергія Володимировича, у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Комісаренко Сергій Володимиро-
вич викликається на 27 червня 2017 року об 11.00 
годині, на 4 липня 2017 року о 09.30 годині, 11 лип-
ня 2017 року об 11.00 годині до Орджонікідзевсько-
го районного суду міста Маріуполя Донецької облас-
ті для участі в розгляді справи по суті.

Суддя Щербіна А. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бах-
мут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну спра-
ву 2/219/2994/2017 за позовом Комісарової Ольги Олександрівни 
до Комісарова Ігоря Борисовича, третя особа — Служба у спра-
вах дітей Бахмутської міськради, про надання дозволу на виїзд 
дитини за кордон без згоди батька.

Відповідач у справі: Комісаров Ігор Борисович, останнє місце 
реєстрації: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Блюхера, 30, ви-
кликається на 27.06.2017 року о 09.30 голині до суду, каб. № 309, 
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розгляда-
тися у його відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) роз-
глядається кримінальне провадження по обвинува-
ченню Маринченка Юрія Миколайовича у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 
ст. 110 КК України. Обвинувачений Маринченко Юрій 
Миколайович повідомляється про здійснення спеці-
ального судового провадження та викликається до 
каб. № 16 суду на 29 червня 2017 року о 14 годині 00 
хвилин для участі у підготовчому судовому засіданні. 

Суддя Шаньшина М. В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, 39а) 
розглядає цивільну справу 227/1072/17 за позовом Салової Те-
тяни Іванівни до Салова Миколи Миколайовича про розірван-
ня шлюбу.

Відповідач Салов Микола Миколайович, 10 листопада 1968 
року народження, уродженець смт Угроїди Краснопільського 
р-ну Сумської області, викликається на 27 червня 2017 року о 
10.30 годині до Добропільського міськрайонного суду, кабінет 
№ 3, для участі у розгляді справи.

Відповідачу пропонується подати письмові пояснення по су-
ті позову та за наявністю заперечення проти позову та докази. 
У випадку неприбуття, він повинен повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність. 

Суддя Кошля А. О.

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205,  
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну справу 
№ 2/229/209/2017 за позовом Ткаченко Алли Володимирів-
ни до Фролова Миколи Петровича про визнання особи та-
кою, що втратила право на користування житлом. Відповідач 
у справі: Фролов Микола Петрович, 12 квітня 1946 року на-
родження (останнє місце проживання: м. Дружківка, Доне-
цька обл., вул. Н. Откаленко (Ленінградська), 11-2), викли-
кається на 27 червня 2017 р. о 09.00 годині до суду, зал су-
дового засідання № 1, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. В разі неявки відповідача справа буде роз-
глянута у його відсутності.

Суддя А. Л. Гонтар

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бах-
мут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу 
2/219/2850/2017 за позовом Холодної Людмили Миколаївни до 
Холодної Наталі Вікторівни, Ібрагімова Садраддіна Самад огли, 
третя особа: Орган опіки та піклування в особі Служби у спра-
вах дітей Артемівської РДА, про позбавлення батьківських прав 
та стягнення аліментів.

Відповідачі у справі: Холодна Наталя Вікторівна, Ібрагімов 
Садраддін Самад огли, останнє місце реєстрації – Донецька об-
ласть, м. Часів-Яр, вул. Борисоглібська, 2/28, викликаються на 
29.06.2017 року о 13.30 годині до суду, каб. № 309, для учас-
ті у розгляді справи по суті. Відповідачам пропонується надати 
свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття, 
відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглядатися у їхню відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.
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В Ужгороді 
спілкуються 
з чиновниками 
без краваток 

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

НЕФОРМАТ. В обласному центрі розпочався урбаністичний 
фестиваль «Майстерня міста». На набережній Незалежності 
відбуваються дискусії, як зробити серце Закарпаття кращим, 
майстер-класи тощо. Проект став можливим завдяки управлін-
ням у справах культури, спорту, сім’ї та молоді і містобудування 
та архітектури Ужгородської міської ради, а також співфінансу-
ванню від Німецького товариства міжнародних зв’язків.

 «Майстерня міста» — це відкрита платформа для нових 
ідей, діалогу, до яких міський голова Богдан Андріїв закликав 
представників громадських організацій, усіх небайдужих ужго-
родців. 

До речі, першою подією заходу стала саме відкрита дискусія 
з Ужгородським міським головою Богданом Андріївим у фор-
маті «Кава без краваток», наступною — з головним архітекто-
ром міста Олегом Боршовським, яка відбулася у схожому ре-
жимі в центрі міста під спільним наметом. 

На ранковій каві протягом усього тижня на локаціях «Май-
стерні міста» щодня можна буде поспілкуватися з чиновниками 
міської ради. Під час урбаністичного фестивалю презентувати-
муть стратегію розвитку Ужгорода «Місто без кордонів», грати-
муть у ділову гру для дітей і молоді «Ідеальне місто».

Відбулася панельна дискусія з працівниками управління па-
трульної поліції у містах Ужгороді та Мукачеві щодо першого в 
Україні дитячого поліцейського патруля. Чималу аудиторію зі-
брали презентації й майстер-класи «Роздільне сміття — спо-
кійне життя», а також орієнтований на дітей навчальний захід 
з виготовлення екоторб. Не залишила дітвору байдужою і гон-
чарна майстерня «Чарівний глечик». 

Ще один напрям — тематичні кінопокази. Один з них проде-
монструє стрічку Bogota Change з історією, що здається неймо-
вірною. Фільм переконує кожного, що в сучасному світі ґрун-
товні зміни в містах можливі завдяки звичайним людям. Стріч-
ка демонструє, що чесне динамічне лідерство може зробити 
для міста і суспільства загалом.

Уже вирішено, що урбаністичний фестиваль «Майстерня 
міста» стане щорічним.

Всесвітній біг миру стартував із Запоріжжя
Євген ЛОГАНОВ, 

«Урядовий кур’єр»

ІНІЦІАТИВА. Це вже 30-й 
Всеукраїнський фізкультур-
но-оздоровчий захід «Все-
світній біг миру заради гармо-
нії в Україні» в межах всесвіт-
нього заходу World Harmony 
Pease Run. Організували його 
громадська організація «Ма-
рафонська команда «Все-

світній біг заради гармонії», 
управління молоді, фізичної 
культури та спорту Запорізь-
кої ОДА, обласний центр фі-
зичного здоров’я населення 
«Спорт для всіх» та обласний 
центр молоді. 

Захід проводять для попу-
ляризації здорового й актив-
ного способу життя, збіль-
шення рухової активності за-
собами фізичної культури, за-

лучення населення до регу-
лярних занять фізичною куль-
турою, сприяння розвитку 
фізкультурно-спортивного ру-
ху в Україні. 

Триватиме захід до 28 черв-
ня 2017 року. Спортсмени по-
долають майже 900 кіломе-
трів за маршрутом, який про-
лягає територіями Запорізь-
кої, Дніпропетровської, Ми-
колаївської, Кіровоградської, 

Черкаської, Полтавської й 
Сумської областей. Фініш 
учасників очікують у Сумах на 
День Конституції України. 

В Україні «Всесвітній біг 
миру заради гармонії» прово-
дять з 1991 року. За цей час 
його учасники подолали по-
над 52 000 км у всіх облас-
тях України. Палаючий факел 
тримали майже 365 тисяч на-
ших співвітчизників.

Харків — місто молодіжних ініціатив
Володимир ГАЛАУР, 

«Урядовий кур’єр»

ПРОФЕСІЙНО. Результа-
ти студентського конкурсу 
під такою назвою перевер-
шили сподівання його ор-
ганізаторів. Зі 144 проектів 
в сфері управління містом, 
розвитку інфраструктури, 
фармації, архітектури, еко-
логії та розваг близько 50 
стали призерами, їх автори 
отримали премії від 5 до 15 
тисяч гривень.

«Надзвичайно вражений, 
по-перше, професіоналізмом і 
ужитковою спрямованістю ва-
ших розробок. Бізнес-плани, 
технічні розрахунки, дослідні 
зразки — це дуже високий рі-
вень опрацювання. І друге, та 
не менш важливе, ви пропо-
нуєте виразні, цільні, конкретні 
ідеї, які готові реалізувати і зна-
єте, як це зробити», — поділив-
ся своїми враженнями під час 
нагородження фіналістів кон-
курсу Харківський міський го-
лова Геннадій Кернес. 

За його словами, велика 
частина запропонованих ідей 
стосується того, над чим вже 
працюють у Харкові. Це й сис-
тема велодоріжок, транспорт-
на навігація та логістика, бла-
гоустрій зон відпочинку, турис-
тична привабливість. «Мені ду-
же сподобалося, що ми мисли-
мо в одному напрямку! Запев-
няю: всі пропозиції, що стосу-
ються міської інфраструктури, 
управління і розвитку міста бу-
дуть розглянуті з усією увагою 
нашими департаментами за 

відповідним профілем», — за-
значив міський голова.

Цей конкурс проводиться в 
Харкові вже вдруге і набирає 
дедалі більшої популярності. 
В ньому взяли участь понад 
1200 студентів з 28 вищих на-
вчальних закладів Харкова. 

З наступного року, як по-
обіцяв міський голова, при-
зовий фонд конкурсу буде 
збільшено до 20 тисяч гри-
вень за 1 місце, 15 тисяч гри-
вень — за 2 місце і 10 тисяч 
гривень — за 3 місце.
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Укргiдрометцентр

ФОТОФАКТ

ПРАВО МАТИ ПРАВО. За-
хист біженців — це не просто 
прояв солідарності або спів-
чуття, а обов’язок держав-чле-
нів, закріплений в міжнародно-
му праві і, зокрема, в Конвен-
ції ООН щодо захисту біженців 
1951 року та низці регіональ-
них правових документів. 

Нині на Софійській площі в 
Києві триває фотовиставка з 
нагоди Міжнародного дня бі-
женця. Вона розповідає істо-
рії людей, змушених полиши-
ти свої оселі та переселити-
ся в Україну. Також на вистав-
ці представлено позитивний 
досвід біженців, які отримали 
другу домівку в Канаді, та іс-
торії їхнього життєвого шляху. 

Експозиція організована 
агентством ООН у справах бі-
женців спільно з посольством 
Канади та партнерською ор-

ганізацією «Право на захист». 
Інтеграція біженців у суспіль-
ство приймаючої країни зале-
жить не тільки від держави, а 
й від спільних зусиль неурядо-
вих організацій, і від суспіль-
ства загалом. Про це журна-
лістам під час відкриття фото-
виставки заявив Надзвичай-
ний і Повноважний Посол Ка-
нади в Україні Роман Ващук.

Про те, як живеться біжен-
цям в Україні, розповідають 
світлини, за кожною з яких 
окрема доля. Приміром Ар-
тан і Фартун — біженці із 
Сомалі. Вони зустрілися й 
одружилися вже в Києві, Ни-
ні разом вчаться жити на но-
вому місці. 

Експозиція пробуде в сто-
лиці до 3 липня, а потім по-
мандрує українськими міс-
тами. 
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