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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ДОНАЛЬД ТУСК:
 «Ви маєте право 

очікувати на більше. 
Ви також  

маєте право  
пишатися собою»

Захищати країну  
слід грамотно 

МЕТА. Проект Концепції створення державної системи захисту 
критичної інфраструктури України презентували Міністерство еко-
номічного розвитку і торгівлі, Національний інститут стратегічних 
досліджень і Служба безпеки України. Документ закладає якісно 
новий рівень державного управління у цій сфері й передбачає су-
часні підходи до управління безпековими ризиками, оптимізоване 
використання наявних ресурсів, гнучкість і швидкість реагування 
на інциденти й кризи.

Реалізацію розраховано на 2017—2027 роки. Документ передба-
чає проведення законодавчих перетворень у сфері захисту критич-
ної інфраструктури, інституційні й організаційні зміни чинної систе-
ми її захисту. Реалізація концепції дасть змогу досягти належного 
рівня міжвідомчої взаємодії в захисті критичної інфраструктури, а 
для її реалізації має бути залучено потенціал і наявні ресурси всіх 
державних органів, зокрема СБУ.

Проект погоджено з центральними органами виконавчої влади, 
він отримав правову експертизу Мін’юсту, повідомляє прес-служба 
Мінекономрозвитку. Його готують для подання на розгляд уряду.

1,8 млн тонн 
вугілля марки «А» і принаймні 2,2 млн 

тонн вугілля марки «Г» має бути  
на складах теплової генерації до початку 

нового опалювального сезону

НЕБАЙДУЖІСТЬ. «УК» започатковує рубрику,  
в якій друкуватиме матеріали про відновлення  
і розбудову соціокультурної інфраструктури 

Хто відгукнеться  
на SOS

Президент Європейської Ради про високу ціну, 
заплачену Україною за найвищий за весь період  
рівень відносин із ЄС
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МЕДИЦИНА

За останні роки Харківщині 
вдалося увійти до трійки 
областей з найменшим 
показником захворюваності 
на туберкульоз

У Брюсселі  
Петро Порошенко 
переконався, що Європа 
залишається стабільним  
і прогнозованим партнером  

ПЕРСПЕКТИВА  

ОСББ «включили почекуна»
АКТУАЛЬНО. Що робити об’єднанням, яким не відшкодовують кошти за пільги і субсидії?

Інна КОСЯНЧУК,  
«Урядовий кур’єр»

Мотивація — велика річ. Як-
що майже 20 років закли-

ки влади до того, щоб мешкан-
ці будинків об’єднувалися для 
управління спільною власніс-
тю, натикалися на нерозумін-
ня цих самих мешканців — мов-

ляв, навіщо, то останніми рока-
ми справи пішли набагато весе-
ліше. Як кажуть, не було б щас-
тя, то нещастя допомогло. Коли 
змінилися тарифи на житлово-
комунальні послуги, люди по-
чали замислюватися: як плати-
ти менше? Держава підказала 
вихід: об’єднуйтеся, беріть «те-
плі» кредити, бюджет допоможе, 

тож термомодернізуйте будинок 
і платіть менше. Люди повіри-
ли і переконалися, що це справ-
ді працює. 

Однак останнім часом скла-
лася ситуація, яка виклика-
ла занепокоєння в об’єднаннях 
співвласників. Це відшкоду-
вання їм коштів з пільг і суб-
сидій. Адже зрозуміло, що суб-

сидіанти платять обов’язкову 
частку, а решту за них допла-
чує держава, перераховуючи 
кошти чи енергетикам, чи во-
допостачальникам, ЖЕКам або 
ОСББ тощо. Та якщо енерге-
тично-водопровідні структури 
— потужні монополії з фахови-
ми юридичними структурами, 
які можуть постояти за себе, 

то що робити скромним ОСББ, 
яким, по суті, й заборгували 
найменше, і для яких кожна ко-
пійка на вагу золота?

За словами енергетичного екс-
перта Святослава Павлюка, на 
початок червня загальна забор-
гованість із пільг і субси-
дій становила 20,5 мільяр-
да гривень. 5

Минуло 20 років від початку реставрації  архітектурної перлини — Підгорецького замку. Хто допоможе її завершити?
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європейський суд з прав людини та україна

ТОВ «ФОРУМ-С» (далі — Товариство) повідомляє 

Тягульського В. про скликання Загальних зборів 

учасників Товариства на 24.07.2017 р. об 11.00 год., 

адреса: м. Київ, бул. Т. Шевченка, 38/40, готель «Екс-

прес», 4 поверх, конференц-зал. Перелік питань,  

що виносяться на голосування: Про приведення Ста-

туту Товариства у відповідність до законодавства 

України.

Приморський районний суд м. Одеси викли-
кає в судове засідання як відповідача Бузейчу-
ка Володимира Миколайовича по цивільній справі  
№ 522/20911/16-ц за позовом ПАТ «Альфа – Банк» 
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 26.06.2017 року о 
14 годині 00 хвилин у залі судового засідання № 111 
Приморського районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Балківська, 33. В разі неявки відпові-
дача в судове засідання на вказану дату, справа буде 
розглянута за його відсутністю.

Суддя А. В. Тарасов

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропе-
тровської області (суддя Гаврилов В. А.) викликає 
в судове засідання відповідача Жиліна Костянтина 
Олександровича у справі за позовом Жиліної Ганни 
Миколаївни про розірвання шлюбу.

Останнє місце проживання відповідача: вул. Мічу-
рінська, буд. 3, кв. 3, м. Донецьк.

Судове засідання призначене на 27 червня 2017 р. 
о 08.30 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпров-
ська, 135, каб. 203.

У разі неявки відповідача в судове засідання спра-
ва, згідно з вимогами ЦПК України, може бути роз-
глянута за його відсутністю.

 Гр. Лук’янов Сергій Вікторович., 01.06.1969 р.н., 

відповідно до вимог ст.   ст. 133, 135 КПК України, 

Вам необхідно з’явитися 26.06.2017 о 18 год. 00 хв. 

до слідчого військової прокуратури сил АТО Юхимо-

вича П. В. по вул. Маяковського, 21 у м. Краматорськ 

Донецької обл., для проведення слідчих, процесу-

альних дій за вашою участю як підозрюваного у кри-

мінальному провадженні № 22016130000000062.

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

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Громадянин Барбашов Юрій Владиславович, зареєстрований за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд. 134  

кв. 109  відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 138, 139, 140, 297-5 КПК України, у зв’язку із здійсненням спеціального до-
судового розслідування викликається слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області Шпаком Д.О. 

Барбашов Ю. В. викликається як підозрюваний на 27 червня 2017 р. о 09 год. 00 хв., на 28 червня 2017 р. о 09 год. 00 хв., 
на 29 червня 2017 р. о 09 год. 00 хв., на 30 червня 2017 р. о 09 год. 00 хв. до вказаної посадової особи, за адресою: м. Ми-
колаїв, вул. Спаська, б. 40, т.р. (0512) 490-502, з метою вручення йому повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-3 КК України, для допиту як підозрюваного, повідомлення про завершення досу-
дового розслідування, надання доступу до матеріалів кримінального провадження та виконання вимог ст.ст. 290, 293 КПК 
України у кримінальному провадженні № 22015150000000001 за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Барбашову Ю.В. нагадується про обов’язок заздалегідь повідомити слідчого за телефонами 0512 49-05-02, 0512 49-04-
06, 0512 37-43-95 чи іншим шляхом про неможливість з’явлення.    

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

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

якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвер-
дження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних при-
чин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі:

{Абзац перший частини першої статті 139 із змінами, внесеними згідно із Законом № 314-VII від 23.05.2013}
від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора;
від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.
2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути засто-

совано привід.
3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
{Частину четверту статті 139 виключено на підставі Закону № 767-VII від 23.02.2014}
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без 

поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнарод-
ний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

{Статтю 139 доповнено частиною п’ятою згідно із Законом № 1689-VII від 07.10.2014; із змінами, внесеними згідно із За-
коном № 119-VIII від 15.01.2015}

Стаття 140. Привід
1. Привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здій-

снення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час.
2. Рішення про здійснення приводу приймається: під час досудового розслідування — слідчим суддею за клопотанням 

слідчого, прокурора або з власної ініціативи, а під час судового провадження — судом за клопотанням сторони криміналь-
ного провадження, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, або з власної ініці-
ативи. Рішення про здійснення приводу приймається у формі ухвали.

{Частина друга статті 140 із змінами, внесеними згідно із Законом № 314-VII від 23.05.2013}
3. Привід може бути застосований до підозрюваного, обвинуваченого або свідка. Привід свідка не може бути застосова-

ний до неповнолітньої особи, вагітної жінки, інвалідів першої або другої груп, особи, яка одноосібно виховує дітей віком до 
шести років або дітей-інвалідів, а також осіб, які згідно із цим Кодексом не можуть бути допитані як свідки. Привід співро-
бітника кадрового складу розвідувального органу України під час виконання ним своїх службових обов’язків здійснюється 
тільки в присутності офіційних представників цього органу.

Сватівський районний суд Луганської області викли-
кає Хрящуватенську сільську раду Краснодонського ра-
йону Луганської області як відповідача, Приватного но-
таріуса Харківського міського нотаріального округу Козо-
ву Ю. Ю., Краснолучську міську раду Луганської області 
як третіх осіб у цивільній справі № 426/8252/17 за позо-
вом Сбітнєва Володимира Єгоровича до Хрящуватенської 
сільської ради Краснодонського району Луганської облас-
ті, треті особи: Приватний нотаріус Харківського міського 
нотаріального округу Козова Ю. Ю., Краснолучська міська 
рада Луганської області, про встановлення факту родин-
них відносин, визнання права власності на майно та ко-
шти у порядку спадкування за законом, у судове засідан-
ня, яке відбудеться 3 липня 2017 року о 16.00 год. у при-
міщенні суду за адресою: Луганська обл., м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34.

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

Суддя С. М. Скрипник

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваному Савичу Віктору Олександровичу, 

13.10.1993 р.н., який зареєстрований за адресою: Доне-
цька область, Покровський район, с. Сухий Яр, вул. Пости-
шева, буд. 24, останнє відоме місце проживання: Донецька 
область, Покровський район, с. Новопавлівка, вул. Фрунзе, 
буд. 94, на підставі ст.ст. 133, 135, 136, 138, 139 КПК України, 
Вам необхідно з’явитися  26 червня 2017 року в період часу 
з 09 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. до каб. № 309 слідчого від-
ділу Управління СБ України в Донецькій області, до слідчо-
го в ОВС Фесенка Станіслава Сергійовича, за адресою: Доне-
цька область, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд. 
33, для ознайомлення з матеріалами кримінального прова-
дження, а також вручення обвинувального акту та реєстру 
матеріалів досудового розслідування у кримінальному про-
вадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань 16.10.2014, за № 22014050000000332, за ч. 1 ст. 258-3 
КК України, як підозрюваному.

Оголошення щодо продажу активів (майна)  

ПАТ «ВБР»

Номер лота: Q82617b9629 - Q82617b9642
Короткий опис активів  
(майна) в лоті:

 Права вимоги за кредитними  
договорами та договора-
ми забезпечення виконання 
зобов’язань

Електронна адреса для досту-
пу до відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих  
торгів (аукціону)/електронно-
го аукціону:

14.07.2017 р.

Час проведення відкритих  
торгів (аукціону)/електронно-
го аукціону:

Точний час початку проведен-
ня відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону по кожно-
му лоту вказується на веб-сайті 
http://www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота: http://torgi.fg.gov.ua/catalog/
krediti/pat_+-vbr/ 

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

26.06.2017 о 10:45 до Бордюгова Галина Миколаїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 84440, Донецька обл., 
Лиманський р-н, с. Терни, вул. Жовтнева, буд. 2) справа  
№ 236/1584/17, суддя Шаньшина М. В.

26.06.2017 о 10:30 до Попова Олена Анатоліївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 84401, Донецька обл., м. Ли-
ман, вул. Лугова, буд. 5, кв. 1) справа № 236/1582/17, суддя  
Шаньшина М. В.

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

Яготинський районний суд Київської обл. (адреса суду: 
07700, Київська обл., м. Яготин, вул. Незалежності, 67) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

30.06.2017 о 12:30 до Чайка Людмила Миколаївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 07701, Київська обл., м. Яготин, 
вул. Котляревського, буд. 60) справа № 382/871/17, суддя 
Карпович В. Д.

27.06.2017 о 14:40 до Коваль Наталія Василівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 07700, Київська обл., м. Яго-
тин, вул.Набережна, буд. 10) справа № 382/853/17, суддя  
Карпович В. Д.

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 
підозрюваної при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваній Богомоловій Валентині Михайлівні, 

16.11.1959 року народження, уродженки м. Марків Яр, Ар-
темівського району, Харківської області, зареєстровану за 
адресою: Харківська область, Чугуївський район, с. Стара 
Гнилиця, вул. Леніна, б. 28, кв. 1, на підставі ст.ст.133, 135 та 
297-5 КПК України, необхідно з`явитися 26.06.2017 о 10 год. 
00 хв. в кабінет № 41 слідчого відділу Чугуївського ВП ГУНП 
в Харківській області, до слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в 
Харківській області старшого лейтенанта поліції Рачинської 
В. В., за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Гвар-
дійська, 31, для отримання повідомлення про підозру, озна-
йомлення з матеріалами кримінального провадження, а та-
кож вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів при 
здійсненні спеціального провадження № 1201322044000156, 
за ч. 2 ст. 191 КК України, як підозрюваній. У разі неприбуття 
на виклик або ухилення від явки на виклик настають наслід-
ки, передбачені ст. 139 КПК України.

СПРАВА «ГАВРИЛОВ ПРОТИ УКРАЇНИ»  
(CASE OF GAVRILOV v. UKRAINE)

Заява № 11691/06 

Стислий виклад рішення від 16 лютого 2017 року
У грудні 2004 року заявник звернувся до Військового місцевого суду Сімферо-

польського гарнізону (далі — місцевий суд) із цивільним позовом про перерахунок 
та стягнення заборгованості пенсійних виплат. Рішенням місцевого суду у задово-
ленні позову заявника було відмовлено. Суд апеляційної інстанції залишив це рішен-
ня місцевого суду без змін.

17 жовтня 2005 року заявник оскаржив рішення місцевого суду в касаційному по-
рядку, однак Вищий адміністративний суд України (далі — ВАСУ) залишив касацій-
ну скаргу заявника без руху для усунення недоліків поданої ним скарги до 01 лис-
топада 2005 року.

27 жовтня 2005 року ВАСУ отримав касаційну скаргу заявника із додатками, дато-
вану 24 жовтня 2005 року.

07 листопада 2005 року ухвалою ВАСУ касаційну скаргу було повернуто заявнику 
у зв’язку з невиправленням недоліків касаційної скарги протягом встановленого су-
дом строку та визнано такою, що не була подана. 10 листопада 2005 року ВАСУ по-
становив ухвалу про залишення тієї самої касаційної скарги заявника без розгляду, 
але у зв’язку з пропущенням строку на касаційне оскарження.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скар-
жився за пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних сво-
бод (далі — Конвенція), що він був позбавлений доступу до суду у зв’язку з безпід-
ставною відмовою ВАСУ розглянути його касаційну скаргу. Заявник також скаржив-
ся за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції, що провадження у його справі бу-
ло несправедливим в цілому, зокрема через те, що національні суди, як стверджу-
валось, припустилися помилки в оцінці фактів і застосуванні норм законодавства. 
Крім того, заявник скаржився, що був позбавлений можливості користуватися влас-
ним майном (перерахована пенсія), і посилався на статтю 1 Першого протоколу до 
Конвенції у поєднанні зі статтею 14 Конвенції, що він зазнав дискримінації, оскіль-
ки його пенсія була нижчою, ніж у деяких інших пенсіонерів, звільнених із Збройних 
Сил України у запас.

Розглянувши скаргу заявника щодо позбавлення доступу до суду, Європейський 
суд вказав, що відмова ВАСУ у розгляді касаційної скарги спочатку у зв’язку з не-
виконанням ухвали від 17 жовтня 2005 року, а потім через неподання заявником 
клопотання про поновлення строку на касаційне оскарження, незважаючи на те, що  
ВАСУ вже надав заявникові додатковий строк для подання такої скарги, перешкоди-
ла ефективному здійсненню права заявника на розгляд в судовому порядку його ад-
міністративного позову. У зв’язку з цим Європейський суд дійшов висновку, що у цій 
справі було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.

Інші скарги заявника Європейський суд визнав неприйнятними та відхилив у 
зв’язку з необґрунтованістю.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує прийнятною скаргу за пунктом 1 статті 6 Конвенції щодо неспра-

ведливої відмови Вищого адміністративного суду України у доступі до суду, а решту 
скарг у заяві — неприйнятними;

2. Постановляє, що було порушення пункту 1 статі 6 Конвенції;
3. Постановляє, що
(a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного 

відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач повинна сплатити за-
явнику такі суми, які мають бути конвертовані в національну валюту держави-відпо-
відача за курсом на день здійснення платежу:

(і) 1 500 (одна тисяча п’ятсот) євро відшкодування моральної шкоди та додатково 
суму будь-яких податків, що можуть нараховуватись;

(іі) 13 (тринадцять) євро судових та інших витрат, та додатково суму будь-яких по-
датків, що можуть нараховуватись заявнику;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
вищезазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі 
граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в пері-
од несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;

4. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції».

СПРАВА «АРТУР ПАРХОМЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ»  
(CASE OF ARTUR PARKHOMENKO v. UKRAINE)

(Заява №46464/05) 

Стислий виклад рішення від 16 лютого 2017 року
У період з 1993 до 1999 років заявник разом із трьома іншими особами відбував 

покарання у Вільнянській виправній колонії.
15 червня 2001 року заявника було затримано за підозрою у вчиненні ним роз-

бійного нападу та доставлено до відділу міліції. 16 та 18 червня 2001 року після 
роз’яснення заявнику його права на захист та права не свідчити проти себе його було 
допитано та він показав, що вчинити розбійний напад його підбурив один з його ко-
лишніх співкамерників. Згодом заявник змінив свої покази та стверджував, що вчи-
нив злочин самостійно.

09 жовтня 2001 року заявник клопотав про призначення йому захисника, проте 
цього ж дня слідчим прокуратури його було допитано за відсутності захисника. За-
явник знову змінив свої попередні покази, стверджуючи, що вчинив злочин разом зі 
своїми колишніми співкамерниками.

У липні 2002 року заявник подав до Апеляційного суду м. Києва (далі — апеляцій-
ний суд) скаргу на жорстке з ним поводження працівників міліції 15 та 16 червня 2001 
року з метою отримання від нього показів проти одного з його колишніх співкамер-
ників. Надалі заявник знову стверджував, що скоїв злочин самостійно.

У грудні 2004 року апеляційний суд визнав заявника винним у вчиненні злочину, 
скоєного за попередньою змовою з його колишніми співкамерниками, та обрав йому 
покарання у вигляді позбавлення волі на строк сім років. Верховний Суд України за-
лишив без змін рішення суду першої інстанції.

У травні 2006 року заявник звернувся до апеляційного суду з проханням нада-
ти йому копію протоколу допиту від 09 жовтня 2001 року, в якому було зафіксовано 

клопотання про призначення йому захисника, проте апеляційний суд відмовив йому. 
У травні 2007 року заявника було умовно-достроково звільнено.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скар-
жився за статтею 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 
(далі — Конвенція) на жорстоке з ним поводження працівників міліції, на умови три-
мання у Київському СІЗО № 13 та ненадання належної медичної допомоги з лютого 
2003 року до червня 2005 року. За статтею 5 Конвенції заявник скаржився на неза-
конність його досудового тримання під вартою, а також тримання його під вартою у 
певні періоди без відповідного рішення суду. Заявник також скаржився на неспра-
ведливість кримінального провадження у його справі, зокрема, на ненадання йому 
правової допомоги під час його арешту: за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції 
заявник скаржився, що 09 жовтня 2001 року його було допитано за відсутності адво-
ката захисника. За статтею 34 Конвенції заявник скаржився на ненадання йому орга-
нами влади копії протоколу допиту від 09 жовтня 2001 року.

Європейський суд, зазначивши, що заявник не надав достатніх доказів на підтвер-
дження його скарг за статтею З Конвенції, відхилив їх у зв’язку з необґрунтованістю.

Скарги заявника за статтею 5 Конвенції Європейський суд відхилив у зв’язку з не-
дотриманням ним правила щодо шестимісячного строку для подання заяви.

Скарги заявника за статтями 6 та 13 Конвенції Європейський суд вирішив розгля-
нути за пунктом 1 статті 6 та підпунктом «с» пункту 3 статті 6 і зазначив, що 09 жов-
тня 2001 року право заявника на захист було порушено внаслідок незадоволення йо-
го клопотання про призначення йому захисника, а бездіяльність органів влади не 
відповідала вимогам національного законодавства. Водночас Європейський суд дій-
шов висновку, що це не підірвало справедливість провадження в цілому і, відповід-
но, встановив відсутність порушення пункту 1 статті 6 у поєднанні з підпунктом «с» 
пункту 3 статті 6 Конвенції.

Розглянувши скаргу заявника за статтею 34 Конвенції, Європейський суд по-
слався на свої висновки в рішенні у справі «Василь Іващенко проти України» (заява  
№ 760/03, від 26 липня 2012 року) та вказав, що законодавство України не передба-
чало для ув’язнених осіб чіткої та конкретної процедури, яка давала б їм можливість 
після закінчення кримінального провадження отримувати копії документів з матеріа-
лів справи. У зв’язку з цим Європейський суд дійшов висновку, що держава-відпові-
дач не дотрималась своїх зобов’язань за статтею 34 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує прийнятними скарги за підпунктом «с» пункту 3 та пунктом 1 статті 

6 Конвенції, а скарги за статтями 3 та 5 Конвенції — неприйнятними;
2. Постановляє, що не було порушення підпункту «с» пункту 3 та пункту 1 стат-

ті 6 Конвенції;
3. Постановляє, що держава-відповідач не дотрималась своїх зобов’язань за стат-

тею 34 Конвенції;
4. Постановляє, що встановлення порушення само по собі є достатнім відшкоду-

ванням моральної шкоди, якої зазнав заявник;
5. Відхиляє вимоги заявника щодо справедливої сатисфакції.»

Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини
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оголошення

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

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

14.07.2017 о 09:00 до Воробйова Марина Геннадіївна (останнє відоме місце реєстрації: 84203, Донецька 
обл., м. Дружківка, вул. Космонавтів, буд. 11, кв. 5) справа № 229/1931/17, суддя Гонтар А. Л.

27.06.2017 о 13:15 до Дроботов Микола Сергійович (останнє відоме місце реєстрації: 84293, Донецька 
обл., с. Олексієво-Дружківка, м. Дружківка, вул. Кірова, буд. 11) справа № 229/692/17, суддя Рагозіна С. О.

13.07.2017 о 09:00 до Соколов Олександр Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 84207, Доне-
цька обл., м. Дружківка, вул. Космонавтів, буд. 58, кв. 27) справа № 229/1952/17, суддя Гонтар А. Л.

29.06.2017 о 13:00 до Бекарюк Ігор Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 84209, Донецька обл., 
м. Дружківка, вул.Чапаєва, буд. 88, кв. 74) справа № 229/646/17, суддя Рагозіна С. О.

27.06.2017 о 13:00 до Лобанова Олена Яківна (останнє відоме місце реєстрації: 84201, Донецька обл.,  
м. Дружківка, вул. Цілинна, буд. 13) справа № 229/742/17, суддя Рагозіна С. О.

11.07.2017 о 16:00 до Кулішова Ірина Іванівна (останнє відоме місце реєстрації: 84201, Донецька обл.,  
м. Дружківка, вул.Чапаєва, буд. 91, кв. 38) справа № 229/660/17, суддя Гонтар А. Л.

14.07.2017 о 10:00 до Іванченко Віталій Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 84296, До-
нецька обл., Дружківська міська рада, с. Старорайське, вул. Полєнова, буд. 106) справа № 229/1929/17,  
суддя Гонтар А. Л.

29.06.2017 о 15:00 до Реука Віктор Іванович (останнє відоме місце реєстрації: 84205, Донецька обл.,  
м. Дружківка, вул. Петра Радченка, буд. 38, кв. 411) справа № 229/1649/17, суддя Гонтар А. Л.

07.07.2017 о 09:00 до Щербаков Олег Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 84207, Донецька 
обл., м. Дружківка, вул. Смоленська, буд. 6, кв. 120) справа № 229/519/17, суддя Гонтар А. Л.

27.06.2017 о 10:00 до Прийменко Василь Іванович (останнє відоме місце реєстрації: 84203, Донецька 
обл., м. Дружківка, вул. Червоноармійська, буд. 39) справа № 229/1624/17, суддя Гонтар А. Л.

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

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

Соколову Олексію

Номер посвідчення особи: 337819668

Повідомлення про ухвалення судового 
рішення у справі про усиновлення
«28/16 (справа про усиновлення)»

Ми повідомлюємо Вас, що 20.2.17 року проти 
Вас було ухвалене часткове рішення суду за клопо-
танням, яке було подано у справі про усиновлення 
«28/16 (справа про усиновлення)», у відношенні не-
повнолітнього, який народився 31.1.15.

Ви можете отримати копію рішення у секретаріаті 
Суду у сімейних справах в місті Хайфа, вул. Паль-Ям, 
буд. 12, Хайфа, 1-й поверх.

Ми повідомляємо Вас, що Ви маєте право оскар-
жити ухвалене рішення протягом 15 днів з дня опу-
блікування цього оголошення, або звернутися про-
тягом 30 днів з дня його опублікування до суду, що 
ухвалив рішення, з клопотанням про його відміну.

Секретаріат Суду у сімейних справах. Хайфа

Березанський районний суд Миколаївської області викликає як 
відповідача Макаренка Геннадія Юрійовича, останнє місце проживан-
ня: м. Миколаїв, вул. Орджонікідзе, 1, у судове засідання в цивіль-
ній справі за позовною заявою заступника керівника Миколаївської 
місцевої прокуратури № 1 в інтересах держави в особі Березанської 
районної державної адміністрації Миколаївської області до Коблів-
ської сільської ради Березанського району Миколаївської області та 
Макаренка Геннадія Юрійовича, третя особа без самостійних вимог 
на предмет спору: Державне підприємство «Очаківське лісомислив-
ське господарство», про визнання незаконним та скасування рішен-
ня, визнання недійсним та скасування свідоцтва про право власнос-
ті витребування земельної ділянки, що відбудеться 7 липня 2017 ро-
ку об 11.00 год. у приміщенні Березанського районного суду за адре-
сою: вул. Центральна, 58, смт Березанка Миколаївської області, зала 
судових засідань №2.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсут-
ності.

Суддя Н. О. Гапоненко

Троїцький районний суд Луганської області викли-
кає як відповідачку в судове засідання Олейнік Анас-
тасію Олексіївну в справі № 433/290/17-2/433/234/17 
за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «Приватбанк» до Олейнік Анастасії 
Олексіївни про відшкодування шкоди внаслідок не-
стачі.

Засідання відбудеться 27 червня 2017 року о 14 
годині 00 хвилин за адресою: Луганська область,  
смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Певна О. С.

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

26.06.2017 о 09:45 до Биба Едуард Анатолійович (останнє відоме місце реєстрації: 84442, Донецька обл., 
Лиманський р-н, смт Зарічне, вул. Поштова, буд. 66) справа № 236/1493/17, суддя Бікезіна О. В.

27.06.2017 о 08:45 до Антонішок Олександр Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 84464, До-
нецька обл., Лиманський р-н, с. Крива Лука, вул. Нова, буд. 11) справа № 236/1432/17, суддя Бікезіна О. В.

29.06.2017 о 08:15 до Чала Наталія Олексіївна (останнє відоме місце реєстрації: 84430, Донецька обл., Ли-
манський р-н, с. Шандриголове, вул. Гутченко, буд. 8) справа № 236/1492/17, суддя Бікезіна О. В.

27.06.2017 о 09:15 до Ступник Любов Миколаївна (останнє відоме місце реєстрації: 84431, Донецька обл., 
Лиманський р-н, смт Новоселівка, пров. Комсомольський, буд. 14) справа № 236/1510/17, суддя Бікезіна О. В.

27.06.2017 о 08:15 до Полєтаєва Олена Олексіївна (останнє відоме місце реєстрації: 84400, Донецька обл., 
м. Лиман, вул. Підстепна, буд. 131) справа № 236/1425/17, суддя Бікезіна О. В.

29.06.2017 о 08:00 до Бичек Сергій Андрійович (останнє відоме місце реєстрації: 84400, Донецька обл.,  
м. Красний Лиман, пр. Матросова, буд. 3, кв. 14) справа № 236/1490/17, суддя Бікезіна О. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа буде роз-
глянута за його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.  З опублікуванням цьо-
го оголошення відповідач по справі вважається належним чином повідомленим про час, день та місце про-
ведення судового засідання.

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

30.06.2017 о 09:00 до Чепелуха Тарас Васильович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 16260, Чернігівська обл., Короп-
ський р-н, с. Рождественське (Жовтневе), пров. Загребелля, 
буд. 13) справа № 735/650/17, суддя Корзюк Т. П.

27.06.2017 о 08:00 до Фурдак Алла Володимирівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 16213, Чернігівська обл., 
Коропський р-н, с. Криски, вул. Леніна, буд. 13) справа  
№ 735/539/17, суддя Корзюк Т. П.

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

Дніпровський районний суд м. Києва розглядає цивіль-
ну справу за позовом ПАТ «Родовід банк» до Смотрова Дми-
тра Юрійовича та Смотрової Вікторії Юріївни про стягнення 
заборгованості.

Відповідачка у справі: Смотрова Вікторія Юріївна, остан-
нє відоме місце проживання якої: вул. Чудновського, 8, кв. 
87, м. Київ, викликається на 27 червня 2017 року о 12 год. 15 
хв. до суду (02105, м. Київ, вул. О. Кошиця, 5, каб. 109), для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідач у справі: Смотров Дмитро Юрійович, остан-
нє відоме місце проживання якого: вул. Ілліча, 20-А, кв. 55,  
м. Київ, викликається на 27 червня 2017 року о 12 год. 15 
хв. до суду (02105, м. Київ, вул. О. Кошиця, 5, каб. 109), для 
участі у розгляді справи по суті.

Смотрову Дмитру Юрійовичу та Смотровій Вікторії Юріїв-
ні пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити 
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за 
їхньої відсутності.

Суддя Н. Є. Арапіна

Заводський районний суд м. Миколаєва (адреса суду: 54002, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Радіс-
на, 3) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться:

27.06.2017 о 08:15 до Борзяк Валентина Олексіївна (останнє відоме місце реєстрації: 54000, Миколаївська 
обл., м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка, буд. 28, кв. 104) справа № 487/227/17, суддя Разумовська О. Г.

29.06.2017 о 08:30 до Чугаєвська Світлана Олександрівна (останнє відоме місце реєстрації: 54029, Мико-
лаївська обл., м. Миколаїв, пров. Кур’єрський, буд. 9, кв. 2) справа № 487/884/17, суддя Разумовська О. Г.

27.06.2017 о 08:15 до Котович Ганна Анатоліївна (останнє відоме місце реєстрації: 54000, Миколаївська 
обл., м. Миколаїв, вул. 4-А Слобідська, буд. 81) справа № 487/234/17, суддя Разумовська О. Г.

27.06.2017 о 09:00 до Кочур Вадим Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 54000, Миколаївська 
обл., м. Миколаїв, вул. Чигрина, буд. 133) справа № 487/5680/16-ц, суддя Разумовська О. Г.

29.06.2017 о 08:30 до Кутержинська Ганна Станіславівна (останнє відоме місце реєстрації: 54000, Микола-
ївська обл., м. Миколаїв, вул. 2-А Слобідська, буд. 71, кв. 23) справа № 487/880/17, суддя Разумовська О. Г.

29.06.2017 о 08:30 до Полякова Альона Владиславівна (останнє відоме місце реєстрації: 54000, Миколаїв-
ська обл., м. Миколаїв, вул. Крилова, буд. 35, кв. 156) справа № 487/875/17, суддя Разумовська О. Г.

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

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

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (адреса суду: 84511, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. 
Артема, 5) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове 
засідання, яке відбудеться:

26.06.2017 о 08:30 до Мусієнко Сергій Анатолійович (останнє відоме місце реєстрації: 84506, Донецька 
обл., м. Бахмут, вул. Пушкіна, буд. 25) справа № 219/2696/17, суддя Павленко О. М.

27.06.2017 об 11:00 до Крузіна Валентина Тимофіївна (останнє відоме місце реєстрації: 84500, Донецька 
обл., м. Бахмут, вул. Тухачевського, буд. 38) справа № 219/2453/17, суддя Павленко О. М.

29.06.2017 об 11:20 до Подолян Ганна Володимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 84573, Донецька 
обл., Бахмутський р-н, с. Новолуганське, кв. Сонячний, буд. 3, кв. 4) справа № 219/2334/17, суддя Павлен-
ко О. М.

15.08.2017 о 09:30 до Шульгін Володимир Михайлович (останнє відоме місце реєстрації: 84500, Донецька 
обл., Бахмутський р-н, с. Хромове (Артемівське), вул. Чайковського, буд. 70, кв. 1) справа № 219/2422/17, 
суддя Павленко О. М.

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

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

Полтавський районний суд Полтавської обл. (адреса суду: 36200, 
Полтавська обл., м. Полтава, вул. Фрунзе, 154а) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться  27.06.2017 о 09:00 до Согріна Ва-
лентина Володимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 38778, Пол-
тавська обл., Полтавський р-н, с. Зінці, вул. Шкільна, буд. 8) справа  
№ 545/1070/17, суддя Кіндяк І. С.

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

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська (адреса суду: 
49000, Дніпропетровська обл., Дніпро, проспект імені газети «Прав-
да», 84) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться  
27.06.2017 о 12:30 до Колодій Катерина Олександрiвна (останнє відо-
ме місце реєстрації: 64600, Харківська обл., м. Лозова, М-н.  5,  буд. 
30, кв. 10) справа № 202/1795/14-ц, суддя Слюсар Л. П.

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

Васильківський районний суд Дніпропетровської обл. (адреса суду: 
52600, Дніпропетровська обл., смт. Васильківка, вул. Комсомольська, 16) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення за-
боргованості, у судове засідання, яке відбудеться  27.06.2017 о 09:00 до 
Дидик Ігор Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 52605, Дні-
пропетровська обл., Васильківський р-н, с. Манвелівка, вул. Леніна, буд. 
16, кв. 4) справа № 172/558/17, суддя Порох К. Г.

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

Втрачений примірник 
Договору купівлі-прода-

жу квартири від 13 жовтня 
2006 року, що знаходиться 
за адресою: Вінницька обл., 

м. Жмеринка,  
вул. Леніна, 5, кв. 68,  

що є власністю  
ТОВ «Ш.Р.ІНТЕРНЕШНЛ» 
(код ЄДРПОУ 32556708), 

вважати недійсним.

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська (адреса суду: 49099, 
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, ж/м Червоний Камінь, вул. Коробова, 6) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення за-
боргованості, у судове засідання, яке відбудеться:

27.06.2017 о 10:30 до Сергієнко Роман Ігорович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 49115, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. Свободи, буд. 
241-247, кв. 1) справа № 205/1429/17, суддя Скрипник К. О.

30.06.2017 о 12:30 до Смірнов Дмитро Валерійович (останнє відоме 
місце реєстрації: 49086, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Сиротині-
на, буд. 57) справа № 205/1921/17, суддя Скрипник К. О.

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

Дворічанський районний суд Харківської обл. (адре-
са суду: 62700, Харківська обл., м. Дворічна, вул. Осені-
на, 1) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться  27.06.2017 о 08:30 до Пугачов Юрій 
Юрійович (останнє відоме місце реєстрації: 62702, Хар-
ківська обл., Дворічанський р-н, с. Западне, вул. Зеле-
на, буд. 26) справа № 618/402/17, суддя Гніздилов Ю. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута за його  відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.   З опублікуванням цього ого-
лошення відповідач по справі вважається належним чи-
ном повідомленим про час, день та місце проведення 
судового засідання.

Корюківський районний суд Чернігівської обл. 
(адреса суду: 15300, Чернігівська обл., м. Корю-
ківка, вул. Шевченка, 66) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнен-
ня заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 27.06.2017 о 08:30 до Нурмухамедов Наіль Зуфа-
рович (останнє відоме місце реєстрації: 15313, Чер-
нігівська обл., Корюківський р-н, с. Охрамієвичі,  
вул. 8 Березня, буд. 44) справа № 736/672/17, суддя Чу-
рупченко М. І.

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута за його  відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього ого-
лошення відповідач по справі вважається належним чи-
ном повідомленим про час, день та місце проведення 
судового засідання.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
про здійснення спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваний Дзюба Ігор Вікторович, 30.12.1979 ро-

ку народження, який мешкає за адресою: Донецька об-
ласть, м. Волноваха, вул. Миколи Кузнецова, б. 14, на 
підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, вам необхід-
но з’явитися 27.06.2017 року об 11 год. 00 хв. до слід-
чого відділу УСБУ у Дніпропетровській області (м. Дні-
про, вул. Святослава Хороброго, 23, контактний теле-
фон слідчого: (056) 791-99-83) старшого слідчого в 
ОВС Соломійчука Ю. Ю. для допиту вас як підозрюва-
ного та ознайомлення з матеріалами кримінального про-
вадження №22014040000000139 від 05.09.2014 року за 
ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК України.

Рубіжанський міський суд Луганської області (93000, 
м. Рубіжне, вул. Миру, 34) розглядає цивільну справу  
№ 425/923/17 за. позовом Публічного акціонерного товариства 
«Державний ощадний банк України» в особі філії — Луганського 
обласного управління AT «Ощадбанк» до Плачинди Володимира 
Сергійовича (кв-л 60 років СРСР, 3/149, м. Первомайськ, Луган-
ська обл.), Корнєва Олександра Олександровича (провулок За-
водський, 18/2, м. Первомайськ, Луганська обл.), Плачинди Сер-
гія Анатолійовича (вул. Ломоносова, 55-а, с. Калинове, Попас-
нянський район, Луганська обл.) про стягнення заборгованості 
за кредитним договором. Відповідачі викликаються в судове за-
сідання, призначене на 29.06.2017 р. о 14.00 годині в приміщенні 
Рубіжанського міського суду, зал судових засідань № 5, для роз-
гляду вказаної справи по суті. Відповідачам пропонується надати 
свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неявки в су-
дове засідання відповідачі повинні повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа буде розглянута за їхньої відсутності з по-
становленням заочного рішення. З опублікуванням оголошення, 
відповідачі: Плачинда Володимир Сергійович, Корнєв Олександр 
Олександрович, Плачинда Сергій Анатолійович вважаються пові-
домленими про час та місце розгляду справи.

Суддя Москаленко В. В.

Краснолиманським міським судом 
Донецької області (84406, Донецька 
область, м. Лиман, вул. Незалежнос-
ті, 13) розглядається кримінальне про-
вадження № 236/726/16-к за обвинува-
ченням Смирнова Андрія Васильовича 
у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Обвинувачений Смирнов Андрій Ва-
сильович викликається до каб. № 20 
суду на 29 червня 2017 року о 15 годині 
00 хвилин для участі у підготовчому су-
довому засіданні.

У разі неявки обвинуваченого, підго-
товче судове засідання буде проведено 
без його участі.

Суддя Сердюк Н. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Жигуліну Олександру 

Володимировичу, 19.08.1976 р.н., заре-
єстрованому за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєверодонецьк, пр-т Гвардій-
ський, б. 16а, кв. 6, відповідно до ви-
мог ст. ст. 133, 135 КПК України необ-
хідно з’явитися 26.06.2017 о 10 год. до 
слідчого відділу Управління СБ Украї-
ни в Луганській області за адресою: Лу-
ганська область, м. Сєверодонецьк, пр-т 
Космонавтів, 18, до слідчого СВ Управлін-
ня СБ України в Луганській області Жереб-
ко А. А., для відкриття та надання доступу 
до матеріалів кримінального проваджен-
ня, а також проведення інших процесу-
альних дій у кримінальному провадженні  
№ 22015130000000232.

Жовтневий районний суд м. Запо-

ріжжя викликає в судове засідання від-

повідача Урсу Андрія Васильовича за 

позовом Урсу Олени Олегівни до Урсу 

Андрія Васильовича про розірвання 

шлюбу та стягнення аліментів, що від-

будеться 26.06.2017 р. о 08 год. 50 хв. 

у приміщенні Жовтневого районного 

суду м. Запоріжжя за адресою: 69063, 

м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 6,  

каб. №25.

Суддя Світлицька В. М.

П’ятихатський районний суд Дніпропе-
тровської обл. (адреса суду: 52100, Дніпро-
петровська обл., м. П’ятихатки, вул. Шев-
ченка, 114) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення забор-
гованості у судове засідання, яке відбудеть-
ся  27.06.2017 о 08:10, до Нестеренко Микола 
Валерійович (останнє відоме місце реєстрації: 
52100, Дніпропетровська обл., м. П’ятихатки, 
вул. Межова, буд.98) справа № 190/607/17, 
суддя Легкошерст Ю. В.

У разі неявки відповідача у призначений 
час або неповідомлення про причини неявки 
справа буде розглянута за його  відсутнос-
ті за наявними доказами на підставі ст. 169 
ЦПК України. З опублікуванням цього оголо-
шення відповідач по справі вважається на-
лежним чином повідомленим про час, день 
та місце проведення судового засідання.
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Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідачів по спра-
ві № 409/551/17-ц за позовом ПАТ «Альфа Банк» до 
Меженської Тетяни Володимирівни та Часника Сер-
гія Миколайовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 03.07.2017 року об 
11.00 год. (резервна дата 06.07.2017 р. об 11.00 год.) 
у залі суду за адресою: Луганська область, смт Біло-
куракине, пл. Горького, 2.

Викликаються Меженська Тетяна Володимирівна, 
останнє місце реєстрації: Луганська область, м. Лу-
тугине, вул. Миру, буд. 9, кв. 7, та Часник Сергій Ми-
колайович, останнє місце реєстрації: Луганська об-
ласть, Лутугинський район, с. Успенка, вул. Лісова, 
буд. 37, кв. 1.

У випадку неявки відповідачів справу буде розгля-
нуто за їхньої відсутності за наявними доказами.

Суддя Третяк О. Г.

У провадженні Голованівського районного суду Кіро-
воградської області, смт Голованівськ, знаходиться ци-
вільна справа № 386/532/17 за позовом Ляліної Наталії 
Олександрівни до Ляліна Олександра Юрійовича, третя 
особа: Служба у справах дітей Голованівської районної 
державної адміністрації Кіровоградської області, про на-
дання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон неповно-
літньої дитини, без згоди батька.

Судовий розгляд справи призначено на 23 серпня 
2017 року о 14 год. 30 хв. у Голованівському районно-
му суді за адресою: смт Голованівськ, вул. Соборна (Ле-
ніна), 18.

Суд викликає Ляліна Олександра Юрійовича в судове 
засідання як відповідача.

Явка відповідача Ляліна О. Ю. до суду обов’язкова. У 
разі неявки відповідача до суду та неповідомлення про 
причини його неявки, справа буде розглянута за наявни-
ми в ній доказами з постановленням заочного рішення.

Суддя Гут Ю. О.

Селидівський міський суд Донецької області 
(85400, Донецька область, м. Селидове, вул. Пуш-
кіна, 4) розглядатиме цивільну справу за позовом 
ПАТ «Державний ощадний банк України» в осо-
бі філії — Донецьке обласне управління АТ «Ощад-
банк» до фізичної особи про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором. Відповідач по спра-
ві №2/242/589/17 — Михальов Олег Іванович, остан-
ня відома адреса проживання: Донецька обл., м. Се-
лидове, вул. Нагорна, буд. 5, кв. 47 в судове засідан-
ня, яке призначене на 09 год. 30 хв. 27 липня 2017 
року. Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення проти позову та докази на їх підтвердження. У 
випадку неявки відповідача в судове засідання та не-
повідомлення суду про поважну причину неявки по-
зов буде розглянутий за його відсутності за наявни-
ми у справі доказами. 

Суддя Капітонов В. І.

Каховський міськрайонний суд Херсонської обл. (адреса 
суду: 74800, Херсонська обл., м. Каховка, вул. Мелітополь-
ська, 172) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться:

27.06.2017 о 13:30 до Хмель Денис Олегович (останнє 
відоме місце реєстрації: 74800, Херсонська обл., м. Кахов-
ка, вул. Партизанська, буд. 15, кв. 3) справа № 658/1109/17,  
суддя Подіновська Г. В.

27.06.2017 о 13:30 до Олініченко Василь Васильович 
(останнє відоме місце реєстрації: 74853, Херсонська обл., 
Каховський р-н, с. Подівка, вул.Калініна, буд. 8) справа  
№ 658/1205/17, суддя Подіновська Г. В.

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

Корольовський районний суд м. Житомира ви-
кликає Чечика Артура Яковича як відповідача в су-
дове засідання для розгляду цивільної справи за по-
зовом Чечика Гарика Яковича до Чечика Артура Яко-
вича про визнання права власності, що відбудеться 
04.07.2017року о 09 год. 40 хв. у приміщенні Коро-
льовського районного суду м. Житомира за адре-
сою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 3-К.

У разі неявки в судове засідання вказаних осіб без 
поважних причин, справа буде розглянута за їхньої 
відсутності на підставі наявних у ній доказів.

Суддя О. П. Сингаївський

Чернігівський районний суд Запорізької області викли-
кає в судове засідання відповідача Зайцева Валерія Івано-
вича, 13 січня 1969 року народження, який зареєстрований 
за адресою: Донецька область, м. Хрестівка (Кіровське), вул. 
Театральна, б. 16, кв. 42, по цивільній справі № 329/501/17 
за позовом Публічного акціонерного товариства «Всеукраїн-
ський банк розвитку» про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Судове засідання відбудеться 27 червня 2017 року о 10 
годині 00 хвилин у залі судового засідання № 2 Чернігівсько-
го районного суду Запорізької області за адресою: Запорізь-
ка область, смт Чернігівка, вул. Соборна, б. 391.

В разі неявки відповідача в судове засідання на вказану 
дату, справа буде розглянута за його відсутністю.

Суддя Покопцева Д. О.

Бериславський районний суд Херсонської облас-
ті викликає як відповідача Чечіна Андрія Вікторови-
ча по цивільній справі за позовом Чечіна Костянти-
на Андрійовича до Чечіна Андрія Вікторовича про ви-
знання особи такою, що втратила право користуван-
ня житловим приміщенням. Слухання справи при-
значено на 27.06.2017 року о 09.00 год. у приміщенні 
Бериславського районного суду Херсонської облас-
ті за адресою: м. Берислав Херсонської області, вул. 
Центральна, 249, тел. (05546)-7-37-57. У разі неяв-
ки в судове засідання справа буде розглянута за ва-
шої відсутності.

Суддя Кириленко М. О.

Малиновський районний суд м. Одеси викликає 
Сеніча Віталія Анатолійовича, останнє відоме місце 
проживання: м. Одеса, вул. Варненська, 25, кв. 17, у 
судове засідання по цивільній справі за заявою Вась-
кова Юрія Юрійовича про ухвалення додаткового рі-
шення по справі за позовом Васькова Юрія Юрійови-
ча до Сеніча Віталія Анатолійовича про стягнення за-
боргованості за договором позики, яке призначене 
до слухання на 10.07.2017 року о 14 год. 15 хв. у каб. 
№ 213 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 Сегеда О. М.

В Овідіопольському районному суді Одеської облас-
ті суддею Гандзій Д. М. 24.07.2017 року о 16.00 год. бу-
де слухатися цивільна справа № 509/3765/16 за позовом 
Суділовської Ольги Олександрівни до Суділовського Ан-
дрія Олександровича, 3-тя особа: Орган опіки та піклу-
вання Овідіопольської РДА, за участю Іллічівської місце-
вої прокуратури про позбавлення батьківських прав та 
стягнення аліментів.

Овідіопольський районний суд Одеської області про-
понує Суділовському Андрію Олександровичу надати за-
перечення та всі наявні у нього докази у справі особисто 
або через представника. У разі неявки Суділовського Ан-
дрія Олександровича в судове засідання справа може бу-
ти розглянута за його відсутності.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає в 
судове засідання відповідача Іванчука Олександра 
Олексійовича, який проживає за адресою: м. Ки-
їв, вул. Жилянська, 59, кв. 1411, у справі за позо-
вом фізичної особи підприємця Резніка Сергія Во-
лодимировича до Іванчука Олександра Олексійовича 
про стягнення заборгованості за оренду нерухомого 
майна, слухання по вказаній справі призначено на 19 
липня 2017 року о 09 год. 00 хв.

У разі неявки справу буде розглянуто без його 
участі.

Адреса суду: м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 
3-А, каб. 1.

Суддя М. І. Шкірай

Марківський районний суд Луганської облас-
ті повідомляє, що 22.09.2015р. по цивільній спра-
ві за позовом Куликової Валентини Іванівни до Мац-
ка Станіслава Сергійовича про стягнення алімен-
тів на утримання неповнолітньої дитини, справа  
№ 417/1293/15-ц ухвалено заочне рішення, позовні 
вимоги задоволені повністю. Суддя Шкиря В. М.

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що 
заочне рішення може бути переглянуто Марківським 
районним судом Луганської області шляхом подан-
ня відповідачем заяви про перегляд заочного рішен-
ня до цього суду протягом десяти днів з дня опублі-
кування цієї заяви.

Франківський районний суд м. Львова (м. Львів, вул. 
Ген. Чупринки, 69) викликає Черкашина Анатолія Вікто-
ровича, останнє відоме місце реєстрації: м. Львів, вул. 
Відкрита, 1, на судове засідання у справі за позовом Гу-
берт Іди Ервінівни до Черкашина Анатолія Вікторовича 
за участю третьої особи: Великоберезнянської районної 
державної адміністрації, про позбавлення батьківських 
прав. Судове засідання відбудеться 04.07.2017 року о 10 
год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Львів, вул. 
Ген. Чупринки, 69. Головуючий суддя Ванівський Ю. М. 
У разі неявки відповідача на судове засідання, відповід-
но до ч. 4 ст. 169 ЦПК України суд розглядатиме справу 
за його відсутності на підставі наявних у матеріалах спра-
ви даних та доказів.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну спра-
ву за позовною заявою ПАТ КБ «Приват Банк» до Мачуженка 
Віталія Олександровича про стягнення заборгованості. Від-
повідач по справі викликається до суду (м. Бахмут, Донецька 
область, вул. Миру, 5, кім. 302), для участі у розгляді спра-
ви по суті: Мачуженко Віталій Олександрович, 09.05.1977 ро-
ку народження, який мешкає за адресою: 84501, Донецька 
область, м. Бахмут, вул. Ювілейна, буд. 69, кв. 1, 29 червня 
2017 року на 09.40 годину.

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

Суддя Фролова Н. М.

Іллінецький районний суд Вінницької області ви-
кликає Дяченка Ігоря Івановича, останнє відоме міс-
це проживання: м. Іллінці, вул. Морозівська, буд. 
212 Іллінецького району Вінницької області, в су-
дове засідання як відповідача по цивільній справі  
№ 131/443/17 за позовом Шафранюк Лідії Володи-
мирівни.

Судове засідання призначено на 08 год. 00 хв. 6 
липня 2017 року в залі засідань Іллінецького район-
ного суду Вінницької області за адресою: м. Іллінці 
Вінницької області, вул. Європейська, 28, 22700.

В разі неявки в судове засідання справу, буде роз-
глянуто за його відсутності.

Голова суду М. В. Шелюховський

Середино-Будський районний суд Сумської області ви-
кликає як відповідача Горєлова Віталія Олександровича, 20 
грудня 1977 року народження, зареєстрованого за адресою: 
вул. Заводська, буд. 11, смт Зноб-Новгородське Середино-
Будського району Сумської області, у судове засідання на 
30 червня 2017 року о 14 годині 30 хвилин, яке відбудеть-
ся в приміщенні Середино-Будського райсуду за адресою:  
м. Середина-Буда, вул. Троїцька, 16 Сумської області, у спра-
ві за позовом Горелова Олександра Григоровича про визна-
ння особи такою, що втратила право користування житло-
вим приміщенням.

У разі неявки в судове засідання відповідача справа буде 
розглянута в його відсутність.

Суддя Швець І. Є.

Інформація для абонентів ПрАТ «Фарлеп-Інвест» 

(код ЄДРПОУ — 19199961)

Повідомляємо, що з 1 липня 2017 року змінюються 

окремі тарифи на послуги Телефонії та Інтернет  

для існуючих абонентів  —  

фізичних та юридичних осіб.

Детальна інформація — за телефоном  

(044) 507 00 00 або 177 (з телефонних ліній Vega).

Рожнятівський районний суд Івано-Франківської об-
ласті викликає Федика Миколу Івановича, як відповіда-
ча у справі № 350/532/17 за позовом Колісник Ганни Іва-
нівни до Федика Миколи Івановича про визнання права 
власності, яке відбудеться о 9 год. 00 хв. 6 липня 2017 
року в приміщенні Рожнятівського районного суду за 
адресою: смт Рожнятів, вул. Шкільна, 15. Останнє відо-
ме місцезнаходження відповідача: с. Суходіл, вул. Пан-
ська, 36 Рожнятівського району Івано-Франківської обл.

Місцезнаходження відповідача на даний час невідоме. 
Згідно з ч. 2 ст. 77 ЦПК України, сторони зобов’язані по-
відомляти суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя І. В. Mаксимів

Піщанський районний суд Вінницької області викли-
кає в судове засідання відповідача Замчевського Вале-
рія Миколайовича в цивільній справі № 142/323/17 за по-
зовом Кічмаренко Олени Володимирівни до Замчевсько-
го Валерія Миколайовича про визнання особи такою, що 
втратила право користування жилим приміщенням.

Розгляд справи відбудеться 6 липня 2017 року о 09 
год. 00 хв. у приміщенні Піщанського районного суду Ві-
нницької області за адресою: смт Піщанка, вул. Вишне-
ва, 5 Вінницької області, зал судових засідань № 3. В разі 
неявки в судове засідання відповідача, справа буде роз-
глянута за його відсутності на підставі наявних в матері-
алах справи доказів.

Суддя А. А. Гринишина

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми зна-
ходиться цивільна справа № 591/2398/17, провадження  
№ 2/591/11723/17 за позовом ТОВ «Сумитеплоенерго» до 
Шевчук Галини Володимирівни про стягнення заборгова-
ності.

Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до ч. 9  
ст. 74 ЦПК України, викликає до суду Шевчук Галину Воло-
димирівну, останнє відоме місце проживання: м. Суми, про-
спект М. Лушпи, буд. 50, кв. 26, як відповідачку по справі на 
30 червня 2017 року о 09.00 год.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адре-
сою: м. Суми, вул. Академічна, 13, каб. № 302, 3 поверх,  
головуючий суддя Шелєхова Г. В. У разі неявки відповідачки 
в судове засідання, справа буде розглянута в її відсутність.

Іллінецький районний суд Вінницької області ви-
кликає Оринченка Олега Михайловича, 25 вересня 
1969 року народження, в судове засідання як від-
повідача по цивільній справі № 131/683/17 за позо-
вом Оринченко Оксани Миколаївни про розірвання 
шлюбу.

Судове засідання призначено на 14.30 год. 17 лип-
ня 2017 року в залі судових засідань Іллінецького ра-
йонного суду Вінницької області за адресою: м. Іллін-
ці Вінницької області, вул. Європейська, 28, 22700. У 
разі неявки в судове засідання справу буде розгляну-
то за його відсутності.

Суддя О. Ю. Олексієнко

Літинський районний суд Вінницької обл. (адреса суду: 
22300, Вінницька обл., смт Літин, вул. Фабріціуса, 30) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеть-
ся  27.06.2017 об 11:00 до Челембей Тетяна Володимирів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 22317, Вінницька обл.,  
Літинський р-н, с. Медведівка, вул. Польова, буд. 6) справа 
№ 137/606/17, суддя Гопкін П. В.

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

Голопристанський районний суд Херсонської обл. (адре-
са суду: 75600, Херсонська обл., м. Гола Пристань, вул. Горь-
кого, 19) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться 26.06.2017 о 08:45 до Булганін Сергій Володими-
рович (останнє відоме місце реєстрації: 75600, Херсонська 
обл., м. Гола Пристань, вул. 1-го Травня, буд. 215) справа  
№ 654/1173/17, суддя Ширінська О. Х.

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.

Суворовський районний суд м.Одеси (адреса суду: 65003, 
Одеська обл., м. Одеса, вул.Чорноморського козацтва, 68) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеть-
ся  27.06.2017 о 09:15 до Співак Сергій Петрович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 65110, Одеська обл., м. Одеса, пр-т 
Добровольського, буд. 145, кв. 92) справа № 523/1742/17, 
суддя Виноградова Н. В.

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

Кременчуцький районний суд Полтавської обл. (адре-
са суду: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Цюру-
пи, 31) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться  27.06.2017 о 08:30 до Марінчук Вадим Олегович 
(останнє відоме місце реєстрації: 39721, Полтавська обл., 
Кременчуцький р-н, с. Ялинці, вул. Степова, буд. 72) справа 
№ 536/548/17, суддя Колотієвський О. О.

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

Гусятинський районний суд Тернопільської обл. (адреса суду: 48200, Терно-
пільська обл., смт Гусятин, вул. Пушкіна, 2) викликає відповідача за позовом  
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться  27.06.2017 о 13:00 до Починок Олександр Сергійович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 48200, Тернопільська обл., смт Гусятин, вул. Шкільна, буд. 14) спра-
ва № 596/729/17, суддя Цвинтарна Т. М.

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

Борівський районний суд Харківської обл. (адреса суду: 63800, Харківська обл., 
м. Борова, вул. Миру, 11) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться 29.06.2017 о 
09:00 до Гончарова Валерія Володимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 
63820, Харківська обл., Борівський р-н, с. Ясинувате, вул. Вузлова, буд. 13) спра-
ва № 614/324/17, суддя Зеленькова Н. Г.

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

Прилуцький міськрайонний суд (адреса суду: 17507, Чернігівська обл.,  
м. Прилуки, вул. Котляревського, 62) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеть-
ся   29.06.2017 о 08:00 до Сажин Олександр Вікторович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 17510, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Ярмаркова, буд. 41/5, кв. 1) 
справа № 742/1432/17, суддя Циганко М. О.

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

Монастириський районний суд Тернопільської обл. (адреса суду: 48300, Терно-
пільська обл., м. Монастириськ, вул. Шкільна, 4) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться      27.06.2017 о 10:00 до Гуцман Ярослав Михайлович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 48370, Тернопiльська обл., Монастириський р-н, смт Коропець, вул. 
Каганця, буд. 7а, кв. 2) справа № 603/115/17, суддя Іванчук В. М.

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

Ярмолинецький районний суд Хмельницької обл. (адреса суду: 32100, Хмель-
ницька обл., смт Ярмолинці, вул. Чапаєва, 71) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться 29.06.2017 об 11:20 до Койдюк Олександр Миколайович (останнє відоме 
місце реєстрації: 32120, Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, с. Скаржинці, вул. 
Садова, буд. 5) справа № 689/876/17, суддя Баськов М. М.

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

Шевченківський районний суд м.Чернівці (адреса суду: 58000, Чернівецька 
обл., м. Чернівці, вул. Кафедральна, 4) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться  
29.06.2017 о 09:00 до Дубницька Станіслава Анатоліївна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 58002, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Університетська, буд. 48, кв. 8) 
справа № 727/3610/17, суддя Чебан В. М.

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

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

Оголошення
щодо продажу активів (майна)  ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «ІМЕКСБАНК» 

Номер лота Короткий опис активів  
(майна) в лоті

Q82542b9351

Нежитлове приміщення колишньо-
го районного управління сільського 
господарства та гаражі за адресою: 
Одеська область, Балтський р-н.,  
м. Балта, вул. Котовського,  
буд. 244 та інші основні засоби у 
кількості 40 од.

Електронна адреса для досту-
пу до відкритих торгів (аукці-
ону)/електронного аукціону

www.prozorro.sale 

Дата проведення відкритих 
торгів (аукціону)/електронно-
го аукціону

Перші відкриті торги (аукціон) – 
06.07.2017
Другі відкриті торги (аукціон) – 
24.07.2017
Треті відкриті торги (аукціон) – 
09.08.2017
Четверті відкриті торги (аукціон) – 
28.08.2017

Час проведення відкритих 
торгів (аукціону)/електронно-
го аукціону

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

Детальна інформація  
щодо лота

http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/96-imexbank

Біловодський районний суд Луганської області 
викликає відповідача по справі №408/1858/17 за по-
зовом Євсєєвої Н. І. про розірвання договору орен-
ди — Сільськогосподарське приватне підприємство 
«Агроуніверсал».

Судове засідання відбудеться 04.07.2017 року о 10 
годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

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

Суддя Т. В. Кускова

Біловодський районний суд Луганської області 
викликає відповідача по справі №408/1863/17 за по-
зовом Долаберідзе О. Ш. про розірвання договору 
оренди — Сільськогосподарське приватне підпри-
ємство «Агроуніверсал».

Судове засідання відбудеться 04.07.2017 року об 
11 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: 
Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 
30.

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

Суддя Т. В. Кускова

Біловодський районний суд Луганської області 
викликає відповідача по справі №408/1862/17 за по-
зовом Пономарьова C. M. про розірвання договору 
оренди — Сільськогосподарське приватне підпри-
ємство «Агроуніверсал».

Судове засідання відбудеться 04.07.2017 року об 
11 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: 
Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 
30.

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

Суддя Т. В. Кускова

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідача по справі №408/1861/17 за позо-
вом Жидкової К. І. про розірвання договору орен-
ди — Сільськогосподарське приватне підприємство 
«Агроуніверсал».

Судове засідання відбудеться 04.07.2017 року о 10 
годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

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

Суддя Т. В. Кускова

В провадженні Жовтневого районного суду м. Ма-
ріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. 
Металургів, 31) знаходиться цивільна справа за по-
зовом Бобровського Петра Костянтиновича до Роді-
телєвої Оксани Вікторівни про стягнення суми боргу.

Родітелєва Оксана Вікторівна, 10.10.1974 р.н., яка 
мешкає за адресою: 87500, Донецька область, вул. 
Молодіжна, 30, Новоазовський район, с. Лебедин-
ське.

Повідомляємо, що 24.05.2017 року по справі за 
позовом Бобровського П.К. до Родітелєвої О.В. про 
стягнення суми боргу було винесено заочне рішення.

Суддя О. А. Шевченко

Суддя Херсонського міського суду Херсонської 
області Котьо І. В. повідомляє про слухання цивіль-
ної справи за позовною заявою ПАТ «Альфа Банк» 
до Вівтанця Віктора Олександровича про звернен-
ня стягнення на заставлене майно, яке відбудеться 
12.09.2017 року об 11.00 годині за адресою: м. Херсон, 
вул. Маяковського, 6/29, каб. 404, та викликає до су-
ду відповідача: Вівтанця Віктора Олександровича. У 
разі неявки в судове засідання відповідача справа 
буде розглядатися у його відсутність.

Інформаційне повідомлення АТ «УкрСиббанк»
АТ «УкрСиббанк» повідомляє про внесення до Правил (договірних умов), споживчого кредитування позичальників  АТ «УкрСиббанк» 

з можливістю відкриття та розрахунково-касового обслуговування карткових (поточних) рахунків, опублікованих в газеті «Урядовий 
кур’єр», № 105 від 08.06.2017 р, з усіма наступними змінами та доповненнями (надалі — Правила) наступних змін, а саме:

1. викласти п. 7.1.7.2. Правил в наступній редакції:
«7.1.7.2. На заборгованість за несанкціонованим овердрафтом, що увійшли до зазначеної в п.7.1.7. Розділу II цих Правил суми С 

(Мінімальної суми поповнення Карткового рахунку), можуть нараховуватися проценти за підвищеною процентною ставкою, у випад-
ку, якщо це передбачено   в Кредитному договорі.»

2. викласти п. 7.2.12. Правил в наступній редакції:
«7.2.12. Погашення заборгованості Позичальника перед Банком  по сплаті комісій та інших платежів, що передбачені Договором 

та Тарифами, відбувається у наступному порядку:
1) Прострочена кредитна заборгованість та проценти за користування кредитними коштами;
2) Строкова кредитна заборгованість та проценти за користування кредитними коштами;
3) Прострочені:
- Комісія за виникнення простроченої заборгованості;
- Комісії за розрахунково-касове обслуговування;
- Комісії за операції «спеціальний платіжний план»;
4) Строкові:
- Комісія за виникнення простроченої заборгованості;
- Комісії за розрахунково-касове обслуговування;
- Комісії за операції «спеціальний платіжний план»;
5) Повне або часткове дострокове погашення кредитної заборгованості.
У випадку переказу/перерахування грошових коштів на погашення будь-яких грошових зобов’язань Позичальника за Догово-

ром з порушенням  вищевказаної черговості, Банк вправі самостійно перерозподілити кошти, що надійшли в рахунок погашення 
таких грошових зобов`язань, відповідно до викладеної в п. 7.2.12. Правил черговості шляхом проведення відповідних бухгалтер-
ських проводок.»

Датою публікації змін до Правил (договірних умов) є публікація цього повідомлення в офіційному друкованому виданні,  
а саме: 23.06.2017 р.

Датою початку дії змін до Правил є 23.06.2017 р.

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

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«КОМПАНІЯ «ФОРСАЖ» повідомляє, 

що 19 червня 2017 року втрачено печатку 

підприємства «№5». Будь-які документи 

підприємства, скріплені вказаною печаткою 

19 червня 2017 року та пізніше, не створюють 

жодних юридично-правових наслідків.

Ліквідатором ФОП Абраменка Олега Михайлови-
ча (код 2745507272) — Сасіною К. О., що діє на під-
ставі Постанови господарського суду Харківської об-
ласті від 23.10.2012р. та ухвали від 07.09.2016р. по 
справі №5023/3611/12, відповідно до ст. 49 Закону 
України «Про відновлення платоспроможності борж-
ника або визнання його банкрутом», оголошується 
конкурс з визначення організатора аукціону з прода-
жу майна ФОП Абраменко О. М. Письмові пропози-
ції від торгуючих організацій приймаються протягом 
десяти календарних днів з дня цієї публікації на адре-
су ліквідатора Сасіної К. О.: 61045, м. Харків, вул. То-
больська, буд. 29.

Московський районний суд м. Харкова викликає як 
відповідачку Соколову Олену Сергіївну, 12.02.1973 ро-
ку народження, на 10.00 год. 12.07.2017 року по цивіль-
ній справі за позовом Соколової Ірини Георгіївни, Середи 
Петра Васильовича до Соколової Олени Сергіївни, 3-тя 
особа: Московський районний відділ м. Харкова Голов-
ного управління державної міграційної служби України в 
Харківській області, про визнання особи такою, що втра-
тила право користування житловим приміщенням.

У разі неявки відповідачки в судове засідання або не-
повідомлення про причину неявки, справу буде розгля-
нуто за її відсутності за наявними в ній доказами.

Суддя А. М. Харченко

Лисичанський міський суд Луганської області повідо-
мляє, що 9 лютого 2017 року було винесено заочне рішен-
ня по справі № 415/6447/16-ц, н.п. 2/415/206/17 за позовом 
Задорожньої Поліни Олександрівни до Макієвського Дми-
тра Миколайовича про позбавлення батьківських прав, третя 
особа: Управління служб у справах дітей Департаменту праці 
та соціальної політики Харківської міської ради.

Позовні вимоги задоволено у повному обсязі.
Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його 

ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протя-
гом десяти днів з дня розміщення в газеті оголошення про 
розгляд справи.

Суддя Л. Б. Чернобривко

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як відпові-
дача Мшвелідзе Андріа за позовом Ахмедова Ахмеда Басрі-
єва до Мшвелідзе Андріа, третя особа: Ніколова Антоніна Ва-
леріївна, про визнання батьківства. Судове засідання відбу-
деться 13.07.2017р. об 11 год. 15 хв. у приміщенні Суворов-
ського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. 
Чорноморського козацтва, 68, зала судових засідань № 17. У 
разі неявки Мшвелідзе Андріа судове засідання буде прове-
дене у його відсутність.

Суддя Н. В. Виноградова

Броварський міськрайонний суд Київської області викли-
кає Сніжко Віолетту Олександрівну у цивільній справі за по-
зовом Сніжка Юрія Васильовича до Сніжко Віолетти Олек-
сандрівни про розірвання шлюбу.

Розгляд справи призначено на 08 год. 30 хв. 4 липня 2017 
року та на 11 год. 30 хв. 21 липня 2017 року в приміщен-
ні Броварського міськрайонного суду Київської області за 
адресою: місто Бровари Київської області, вулиця Грушев-
ського, 2, каб. №№ 204, 206.

Суддя Дутчак І. М.

Марківський районний суд Луганської області повідо-
мляє, що 29.11.2016 р. по цивільній справі за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» до Нікола-
єва Миколи Івановича про стягнення заборгованості, справа 
№ 417/3177/16-ц (суддя Шкиря В. М.) ухвалено заочне рішен-
ня, позовні вимоги задоволені повністю.

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що заочне 
рішення може бути переглянуто Марківським районним су-
дом Луганської області шляхом подання відповідачем заяви 
про перегляд заочного рішення до цього суду протягом де-
сяти днів з дня опублікування цієї заяви.

Краматорський міський 
суд Донецької області (84000, 
м. Краматорськ, вул. Мая-
ковського, 21) 29.06.2017 р. 
о 16.00 год. розглядає кримі-
нальну справу за обвинува-
ченням Беспроскурного Дени-
са Леонідовича за ст.ст. 258-3 
ч. 1, 187 ч. 4 КК України. Явка 
обвинуваченого в судове засі-
дання обов’язкова.

Суддя Літовка В. В.

В провадженні Бориспільського міськрайонного суду пе-
ребуває цивільна справа №359/2036/17 за позовом Жалибі-
ної C. M. до Жалибіна Ю. П. про визнання особи такою, що 
втратила право користування житловим приміщенням.

У зв’язку з цим, суд викликає відповідача Жалибіна Юрія 
Петровича в судове засідання.

Розгляд вищезазначеної справи відбудеться о 8 годині 00 
хвилин 29 червня 2017 року за адресою: м. Бориспіль, вул. 
Героїв Небесної Сотні, 10, каб. №7.

Суддя Борець Є. О.

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання відповідача — Шишкіна Андрія 
Анатолійовича (91000, м. Луганськ, вул. Н. Левицького,  
б. 26) по справі № 409/1211/17 (провадження №2/409/624/17) 
за позовом Шишкіної Марини Юріївни про надання дозволу 
на виїзд дитини за кордон без згоди батька.

Судове засідання відбудеться 04.07.2017 р. (резервна да-
та 07.07.2017 року) о 10.30 годині в залі суду за адресою: Лу-
ганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Афана-
сьєва Дмитра Івановича як відповідача по цивільній справі  
№ 2/756/766/17 за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Афанасьє-
ва Дмитра Івановича про стягнення боргу, в судове засідан-
ня на 2 жовтня 2017 р. о 15.00 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 27,  
суддя Луценко О. М.

У разі неявки та неповідомлення суду про причини неяв-
ки в судове засідання, справа буде розглянута за вашої від-
сутності за наявними в ній доказами відповідно до ст. 169 
ЦПК України.

Втрачений судновий білет 

на судно НІГ-1671-К, 

виданий Парасюку 

Володимиру Івановичу, 

вважати недійсним.

21.07.2017 року о 10.15 год. суддя Херсонського міського 
суду Херсонської області Гаврилов Д. В. буде розглядати ци-
вільну справу за позовом Септарової Зейнеб Ешрепівни до 
Септарова Ахтема Ремзійовича про надання дозволу на ви-
їзд дитини за межі України.

Явка відповідача в судове засідання до Херсонського 
міського суду Херсонської області обов’язкова за адресою: 
м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, каб. 906.

В разі неявки відповідача в судове засідання справа буде 
розглянута без його участі.

Новоайдарський районний суд викликає Тимофєєву Кате-
рину Іванівну, як відповідачку в судове засідання з цивільної 
справи №419/2974/16-ц, провадження №2/419/533/2016 за 
позовом Тимофєєва Анатолія Володимировича до Тимофє-
євої Катерини Іванівни про розірвання шлюбу, що відбудеть-
ся 29 червня 2017 року о 09.00 годині в приміщенні суду за 
адресою: Луганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, 38.

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

Суддя О. М. Іванова

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської об-
ласті повідомляє, що 7 липня 2017 року о 15 годині 10 хви-
лин у приміщенні суду по вул. Григорія Сокальського, 76 в 
м. Олександрії Кіровоградської області, під головуванням 
судді Нероди Л. М., відбудеться слухання цивільної справи 
№398/1456/16-ц (2/398/1758/17) за позовною заявою Чорної 
Лариси Вікторівни до Базана Віталія Григоровича про стяг-
нення аліментів.

У разі неявки відповідача Базана Віталія Григоровича в су-
дове засідання на вказаний час та дату справу буде розгля-
нуто за його відсутності на підставі наявних у ній доказів.

Втрачені документи 

на човен «Южанка», 

під номером 

УОВ-1503-Кпм 

на Чернявського 

Івана Івановича, 

вважати недійсними.

Чернігівський районний суд Запорізької області 
викликає в судове засідання відповідачів: Серьогіну 
Наталі Володимирівну, 06.11.1972 року народжен-
ня, зареєстровану за адресою: Донецька область,  
м. Хрестівка (Кіровське), вул. Димитрова, б. 20, по 
цивільній справі № 329/385/17 за позовом Публічно-
го акціонерного товариства «Державний Ощадний 
банк України» про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Судове засідання відбудеться 27 червня 2017 ро-
ку о 10 годині 00 хвилин у залі судового засідання  
№ 2 Чернігівського районного суду Запорізької об-
ласті за адресою: Запорізька область, смт Чернігів-
ка, вул. Соборна, б. 391.

В разі неявки відповідачів у судове засідання на 
вказану дату, справа буде розглянута за їхньою від-
сутністю.

Суддя Покопцева Д. О.

Чернігівський районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання відповідачів: Москаленка Ми-
киту Володимировича, 09.12.1992 року народження, за-
реєстрованого за адресою: Донецька область, м. Хрес-
тівка (Кіровське), вул. Леніна, б. 7, кв. 9, Москаленка Во-
лодимира Миколайовича, 20.02.1959 року народження, 
зареєстрованого за адресою: Донецька область, м. Хрес-
тівка (Кіровське), вул. Леніна, б. 7, кв. 9, по цивільній 
справі № 329/384/17 за позовом Публічного акціонерно-
го товариства «Державний Ощадний банк України» про 
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 27 червня 2017 року о 
10 годині 00 хвилин у залі судового засідання № 2 Чер-
нігівського районного суду Запорізької області за адре-
сою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул. Соборна, 
б. 391.

В разі неявки відповідачів у судове засідання на вка-
зану дату, справа буде розглянута за їхньою відсутністю.

Суддя Покопцева Д. О.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований 
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34, повідомляє відповідача Благодарова Вадима Володи-
мировича, що по справі № 426/5792/15-ц за позовом Благода-
рової Ірини Валеріївни до Благодарова Вадима Володимирови-
ча, третя особа: Орган опіки та піклування Сватівської міської ра-
ди, про надання дозволу на виїзд неповнолітнього громадянина 
України за кордон 21 грудня 2016 року винесено заочне рішення, 
яким надано дозвіл неповнолітній Благодаровій Єлизаветі Вади-
мівні, 20 квітня 2004 року народження, на багаторазові тимчасо-
ві виїзди за межі України, а саме: до Російської Федерації та до 
інших країн світу і назад, до досягнення дочкою 16-років, а саме: 
до 20 квітня 2020 року, у супроводі матері — Благодарової Іри-
ни Валеріївни, 07.11.1970 року народження, без супроводу бать-
ка — Благодарова Вадима Володимировича. Заочне рішення мо-
же бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою зая-
вою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бу-
ти подано протягом десяти днів з дня отримання його копії (опу-
блікування цього оголошення.)

Суддя В. О. Половинка

Гайсинський районний суд Вінницької області по-
відомляє, що розгляд справи за позовом Галамаги 
Тетяни Миколаївни, представника позивача Близнюка 
Віктора Васильовича до Абу Аль Занед Хасем М. С. про 
усунення перешкод в користуванні житловим будин-
ком шляхом скасування реєстрації за місцем прожи-
вання, відбудеться 29.06.2017 р. о 14.00 год. у при-
міщенні Гайсинського районного суду за адресою:  
м. Гайсин, вул. Соборна, 47.

У випадку неявки в судове засідання відповідача 
Абу Аль Занед Хасем М.С, останнє відоме місце фак-
тичного проживання якого: с. Гранів Гайсинського 
району Вінницької області, вул. Парна, 104, без по-
важних причин, справу може бути розглянуто без 
нього з постановленням заочного рішення.

Суддя О. В. Швидкий
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Знахідці 
понад тисяча років

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

АРХЕОЛОГІЧНИЙ СЮЖЕТ. Відоме мальовниче село Бучак 
на Канівщині неодноразово ставало кінознімальним майдан-
чиком. Наприкінці 1950-х Олександр Пташко знімав тут пер-
ший радянський широкоекранний фільм «Казка про Іллю Му-
ромця». Саме тут вирішив зняти «Поему про море» Олександр 
Довженко, який цим фільмом-заповітом засуджував нищівну 
пустку, залишену сталінським колективізмом. 

Природа Бучака стала місцем натурних зйомок для «Україн-
ської рапсодії» Сергія Параджанова, «Ночі на Івана Купала» Юрія 
Іллєнка, «Іванового дитинства» Андрія Тарковського, «Бумбара-
ша» Абрама Народицького та Миколи Рашеєва. Наприкінці 1980-х 
документальний фільм «Сон» тут знімав Сергій Буковський.

Недавно поблизу Бучака неподалік від місцини, де в давні часи 
була переправа через Дніпро, археологи знайшли рештки стіни 
давнього укріплення. Уже навіть з першого погляду фахівці заяв-
ляють про те, що знахідці понад 1000 років. Біля фортечного муру 
знайдено землянки з фрагментами глиняного посуду. Сама стіна 
2 метри завширшки, викладена з міцних дубових колод, на яких 
видно сліди вогню. Нині розкопано вже понад 20 метрів цієї стіни. 

Громадських активістів непокоїть доля знахідки та її збере-
ження, оскільки неподалік від неї невдовзі мають розпочати 
зведення гідроакамулюючої електростанції.

Діти з Луганщини відпочили на мирному півдні 
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

ПІДТРИМКА. На екскур-
сію до Миколаєва завітали 27 
дітлахів з Луганської облас-
ті, які живуть у зоні розмежу-
вання. Подорож здійснено за-
вдяки проекту «Україна єди-
на» громадської організації 
«Асоціація учасників та інвалі-
дів АТО». Під час екскурсії діти 
відвідали всі визначні пам’ятки 
міста, побували в Миколаїв-
ському зоопарку, яхт-клубі й 
покатались річкою на ракеті. 

Вітаючи юних гостей, пер-
ший заступник голови Ми-

колаївської облдержадміні-
страції В’ячеслав Бонь зау-
важив, що саме такі проекти 
дають відчуття захищенос-
ті, турботи і єдності. «Най-
більше щастя для доросло-
го — це дитяча усмішка. Ді-
ти мають усміхатися, радіти 
життю. Завдяки таким про-
ектам вони можуть відчути 
прості дитячі радощі: про-
мчати бистрохідним човном 
по річці, засмагати на березі 
моря, згадати, що таке мир-
не дитинство», — зазначив 
В’ячеслав Бонь.

Проект «Україна єдина» 
вже другий рік збирає на від-

починок та оздоровлення ді-
тей з Луганської й Донецької 
областей, що проживають в 
15-кілометровій зоні від лі-
нії розмежування з терорис-
тичними угрупованнями. Крім 
відпочинку та оздоровлен-
ня, в межах проекту прово-
дять екскурсії, майстер-кла-
си, корекційну роботу. Школя-
рі спілкуються з однолітками 
з інших регіонів, передбаче-
но проведення в ігровій фор-
мі занять із правової культу-
ри, історії України.

За словами активіста гро-
мадської організації «Асоціа-
ція учасників та інвалідів АТО» 

Іллі Шполянського, на хлопців 
і дівчат з Луганщини чекати-
ме відпочинок у таборі «Бри-
гантина» на морському узбе-
режжі Коблевого, екскурсії до 
Одеси й Херсона, відвідання 
дельфінарію й аквапарку, ба-
гато інших приємних заходів. 

«Діти пережили страшні 
три роки війни, зруйновано їх-
ні домівки, — зазначає Ілля. 
— Єдине бажання, щоб вони 
ніколи не чули обстрілів і за-
були жахи бойових дій. Щи-
ро вдячні всім, хто допоміг 
прийняти дітей і організува-
ти для них пізнавальний від-
починок». 

Військовий трофей став музейним експонатом
Наталія БІЛОВИЦЬКА, 

«Урядовий кур’єр» 

ЛЮДИ І ЗБРОЯ. Снарядом 
від системи залпового вог-
ню «Ураган» бойовики Дон-
басу ще зовсім недавно лупи-
ли по позиціях української ар-
мії. Днями ворожу ракету про-
сто з фронту доставили у Дні-
про. Військовий трофей ста-
не експонатом Музею АТО і 
доказом порушення бойови-
ками мінських домовленос-
тей, адже цю зброю угодами 
заборонено. Така ракета за-
лишає в землі вирву завглиб-
шки 3 метри та діаметром 6. 
Попри заборони, ворожа сто-
рона постійно використовує 
це озброєння проти України.

Снаряд від «Урагана» кіль-
ка днів тому знайшли біля 
Світлодарської дуги. До му-

зею зброю передала волон-
терка Дар’я Андрусенко-Яко-
тюк, яка постійно возить до-
помогу нашим бійцям на пе-
редову, а звідти переправляє 
музейні експонати. 

«Ракета — унікальний та 
емоційний експонат. Вона під-
креслює масштаб війни і муж-
ність українських хлопців, які 
тримають удар попри най-
страшнішу зброю», — зазна-
чає радник голови Дніпро-
петровської облдержадміні-
страції, один із творців Музею 
АТО, історик Юрій Фанигін. 

Нагадаємо, що в Дніпрі 
Музей АТО відкрили перши-
ми в Україні. Він став ще од-
ним підрозділом Дніпровсько-
го національного історично-
го музею ім. Д.І. Яворниць-
кого. Музей АТО розповідає 
про подвиг жителів Дніпропе-

тровщини, які захищали Укра-
їну в бойових діях на Донба-
сі, про волонтерів і медиків, 
військових журналістів і ка-
пеланів. Вулична експозиція 
Музею АТО з’явилася в трав-
ні 2016-го, а у січні цього ро-
ку відкрили і внутрішню — у 
залах будівлі діорами «Бит-
ва за Дніпро». Загалом оби-
дві виставки вже налічують 
понад 5 тисяч експонатів. По-
стійно поповнювати експози-
цію допомагають волонтери, 
бійці та їхні рідні. Наприклад, 
нещодавно до музею доста-
вили броньований Land Rover 
Discovery, який на фронті ева-
куював поранених. Над ство-
ренням Музею АТО також 
працювали історики, музей-
ники, художники, дизайне-
ри. Відвідати його можуть усі 
охочі.

ПОГОДА НА ЗАВТРА

12..17
21..26 12..17

21..26

12..17
21..26

15..20
25..30

12..17
20..25

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 24 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +12  +17 +21  +26 Черкаська +12  +17 +21  +26
Житомирська +12  +17 +21  +26 Кіровоградська +12  +17 +21  +26
Чернігівська +12  +17 +20  +25 Полтавська +12  +17 +21  +26
Сумська +12  +17 +20  +25 Дніпропетровська +12  +17 +21  +26
Закарпатська +12  +17 +25  +30 Одеська +15  +20 +25  +30
Рівненська +12  +17 +21  +26 Миколаївська +15  +20 +25  +30
Львівська +12  +17 +21  +26 Херсонська +15  +20 +25  +30
Івано-Франківська +12  +17 +21  +26 Запорізька +15  +20 +25  +30
Волинська +12  +17 +21  +26 Харківська +12  +17 +20  +25
Хмельницька +12  +17 +21  +26 Донецька +12  +17 +21  +26
Чернівецька +12  +17 +21  +26 Луганська +12  +17 +20  +25
Тернопільська +12  +17 +21  +26 Крим +15  +20 +25  +30
Вінницька +12  +17 +21  +26 Київ +14  +16 +23  +25

Укргiдрометцентр

ФОТОФАКТ

ОСКАР ЗА КРЕАТИВ. 
Українська постановка «Сві-
док», присвячена 75-м роко-
винам трагедії в Бабиному 
Яру, отримала Бронзового 
Каннського лева під час Між-
народного фестивалю креа-
тивності. 

Ця відзнака стала першою, 
отриманою нашими співвіт-
чизниками, повідомив учасник 
української делегації Генна-
дій Курочка на своїй сторінці 
в Фейсбуці. Українці здобули 
перемогу в категорії Entertain-
ment For Music, по-
відомляється на 
офіційній сторін-
ці події.

Проект 
«С відок» восени 
2016 року презентува-
ли Український кризовий 
медіа-центр спільно з гро-
мадською ініціативою «Укра-
їнсько-Єврейська Зустріч».

У метафоричній фор-
мі музичний твір побудова-
но як свідчення вітру — оче-
видця подій 75-річної давнос-
ті. Звуки вітру в спеціаль-
но встановлених порожнис-
тих трубах уособлюють голо-
си душ жертв Бабиного Яру, 
яким вторять, які ретранслю-
ють для слухача д іти-скрипалі 
та дитячі голоси.

У постановці використано 
музику Святослава Луньо-

ва. Її виконали 
юні скрипалі Вар-
вара Васильєва, 
Олександра Хма-
ра, Тимофій Бой-
ченко. Вокальний су-
провід створили Анаста-

сія Багінська та Олександр 
П одолян. «К аннські леви» 
— це конкурс з понад пів-
столітньою історіє ю. Його 
ще називають «Оскаром» 
для рекламістів та марке-
тологів. 
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Минулого тут можна торкнутися
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Бойовики на Донбасі 
стріляють по наших позиціях 
із забороненої зброї
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