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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 11 липня 2017 року
USD 2600.4175   EUR 2961.0954  RUB 4.3124  / AU 315144.60   AG 3957.84   PT 236898.03   PD 216874.82

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

СЕРЕДА, 12 ЛИПНЯ 2017 РОКУ №127 (5996)

ЦИФРА ДНЯ

Угоду про асоціацію 
з ЄС остаточно
ратифіковано

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ.Україна обов’язково буде в сім’ї європейських
народів — і в Євросоюзі, і в НАТО. Про це Президент Петро Поро-
шенко написав на своїй сторінці у Фейсбуці з приводу рішення Ради
Євросоюзу щодо остаточної ратифікації Угоди про асоціацію Україна
— ЄС. Глава держави наголосив, що з 1 вересня 2017 року, коли
угода набуде чинності, розпочнеться якісно новий етап шляху Украї-
ни до Європейського Союзу. «Це етап глибинних і всеосяжних ре-
форм, який потребуватиме максимальних зусиль і об’єднання всіх
гілок української влади, бізнесу, громадянського суспільства заради
побудови кращого європейського майбутнього для українського на-
роду», — заявив Президент.  Петро Порошенко нагадав, що підпи-
сання Угоди про асоціацію було однією з ключових вимог і сподівань
Євромайдану. «Я радий, що ми спільними зусиллями змогли досяг-
ти цієї мети, а Кремль, який мобілізував усі свої ресурси проти угоди,
цинічно порушив міжнародне право, розпочав агресію проти Украї-
ни, зазнав чергової поразки», — зауважив Президент. 

ЦИТАТА ДНЯ

Ігор ПрокоПІв:
«Жодних передумов 

для підвищення тарифів 
на газ немає. Тому мій

прогноз: ціна на газ 
для населення цього

опалювального
сезону 

не зміниться».
Заступник міністра енергетики та вугільної
промисловості про ситуацію на ринку газу 
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Молодий фахівець
шукає робоче місце

НА ЧАСІ. 2017-го на одну вакансію претендують 
у середньому шість випускників вишів

44 500 га
лісів відновили лісогосподарські

підприємства Державного агентства
лісових ресурсів від початку цього року

Неприступний плацдарм
НЕЗЛАМНІ. Оборону військового аеродрому Краматорська навесні й улітку 2014 року
називають однією з найуспішніших операцій у зоні АТО, та досі це одна з маловивчених
сторінок нашої новітньої історії

Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»

Справедливо і символічно, що
український прапор над при-

міщенням міської ради Краматор-

ська 5 липня 2014 року підняли
бійці, які вийшли із заблокованого
проросійськими неза конними
збройними формуваннями ту-
тешнього аеродрому. А понад 
півтора місяця їхні позиції об -

стрілювали з усіх видів зброї й
безуспішно штурмували пере-
важні сили місцевих «ополченців»
і російських кадрових «відпуск -
ників» і найманців. Група десан-
тників і бійців спецпідрозділів,

першою діставшись до централь-
ної частини Краматорська, насам-
перед розмінувала міськраду й
інші приміщення. Потім, згадують
вони, взялися випускати з підва-
лів уцілілих бранців і заручників

руского міра. Картина була приго-
ломшливою навіть для бувалих у
бувальцях військових: ще
молоді люди виходили із
страшного підземелля геть
сивими. 5
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НЕДБАЛІСТЬ

Проїзд Тясминською
греблею закрили,
щоб розбити інші
дороги2

НОВОВВЕДЕННЯ

Цифрові правила перетину
кордону стосуватимуться
всіх іноземців. 
На підготовку країна має
лише півроку
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оголошення

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

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинува-
ченого Шепелева Олександра Олександровича, що обвинува-
чується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 п. 6, 11, 
12 ч. 2 ст. 115 КК України в судове засідання, яке відбудеться 
о 14.30 годині 24 липня 2017 року, о 10.00 годині 6 вересня 
2017 року, о 14.15 годині 18 вересня 2017 року, о 14.15 годи-
ні 25 вересня 2017 року, о 15.00 годині 2 жовтня 2017 року в 
приміщенні Оболонського районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, кабінет №9.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, 
свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені стат-
тею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинува-
ченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та 
захисника – статтею 324 КПК України, потерпілого – статтею 
325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповіда-
ча та їх представників – статтею 326 КПК України, свідка, спе-
ціаліста, перекладача і експерта – статтею 327 КПК України.

Суддя О.В. Жежера

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, 

що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, у залі су-
дових засідань №40, 24 липня 2017 року об 11.15 год. відбу-
деться підготовче судове засідання у кримінальному прова-
дженні за обвинуваченням Джамілова Айдера Шевкетовича, 
1 липня 1979 року народження, у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 1 ст.111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвинувачення: 
обвинувачений Джамілов Айдер Шевкетович та захисник Ко-
валь Наталя Омельянівна.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості 
з’явитися до суду, просимо повідомити про причини немож-
ливості прибуття в судове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого 
судді Каленяка Р.А., суддів: Бар’яка А.С., Іванченка Я.М.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає обвинува-
ченого Власенка Антона Павловича, 27.04.1982 року наро-
дження (останнє відоме місце проживання: вул. Леніна, 19, 
м. Саки, АР Крим, 96000), у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться об 11 годині 00 хвилин 
26 липня 2017 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Го-
лосіївського районного суду м. Києва за адресою: 03127, м. 
Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал № 39 (головуючий 
суддя Дідик М.В.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опу-
блікування оголошення обвинувачений вважається належ-
ним чином ознайомленим з його змістом.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, 

що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, у залі су-
дових засідань №40, 24 липня 2017 року о 12.00 год. відбу-
деться судове засідання у кримінальному провадженні за об-
винуваченням Ніколаєнка Олега Миколайовича, 30 липня 
1972 року народження, у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвинувачен-
ня: обвинувачений Ніколаєнко Олег Миколайович та захис-
ник Берегович Оксана Олександрівна.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості 
з’явитися до суду, просимо повідомити про причини немож-
ливості прибуття в судове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого 
судді Каленяка Р.А., суддів: Короля О.П., Курбатової І.Л.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обви-
нувачену Фаріну Нелю Юріївну, 15.02.1967 року народження, для 
розгляду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 42016000000002769 відносно Фаріної Нелі Юріївни, обвинува-
ченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, 
та повідомляє, що підготовче судове засідання та розгляд клопо-
тання про здійснення спеціального судового провадження відбу-
деться 26.07.2017 р. о 10.00 год. у приміщенні Святошинського 
районного суду міста Києва за адресою: 03148, м. Київ-148, вул. 
Якуба Коласа, 27-А.

Суддя Ясельський A.M.
У разі неявки обвинуваченої до суду оголошення вважаєть-

ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціаль-
ного судового провадження.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як об-
винувачену Адаменко Олену Григорівну, 06.08.1968 року наро-
дження, для розгляду кримінального провадження, внесеного 
06.10.2016 р. до ЄРДР за № 42016000000002716 відносно Ада-
менко Олени Григорівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що підготов-
че судове засідання та розгляд клопотання про здійснення спеці-
ального судового провадження відбудеться 26.07.2017 р. о 09.30 
год. у приміщенні Святошинського районного суду міста Києва 
за адресою: 03148, м. Київ-148, вул. Якуба Коласа, 27-А.

Суддя Ясельський A.M.
У разі неявки обвинуваченої до суду оголошення вважаєть-

ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціаль-
ного судового провадження.

Суддею Бердянського міськрайонного суду 
Дністрян О.М. (за адресою: м. Бердянськ, вул. 
Консульська, б. 64, каб. № 410) 13 липня 2017 
року о 09 годині 20 хвилин буде розглядатись 
справа за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Державний Ощадний банк України» 
в особі філії – Донецьке обласне управління AT 
«Ощадбанк» до Романченко Оксани Борисівни 
про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

Суд викликає як відповідачку Романченко 
Оксану Борисівну.

Явка відповідачки по справі обов’язкова. У 
разі неявки справа буде розглянута за її відсут-
ності.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обви-
нувачену Кіт Марину Вікторівну, 11.06.1962 року народження, 
для розгляду кримінального провадження, внесеного 20.12.2016 
р. до ЄРДР за № 42016000000004004 відносно Кіт Марини Ві-
кторівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України, та повідомляє, що підготовче судове засідан-
ня та розгляд клопотання про здійснення спеціального судового 
провадження відбудеться 24.07.2017 р. о 10.45 год. у приміщенні 
Святошинського районного суду міста Києва за адресою: 01032, 
м. Київ-32, вул. Жилянська, 142.

Суддя Ясельський A.M.
У разі неявки обвинуваченої до суду оголошення вважаєть-

ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціаль-
ного судового провадження.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, 
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивіль-
ну справу за позовною заявою Публічного акціонерного това-
риства «Райффайзен Банк Аваль» до Конева Сергія Олексан-
дровича про стягнення заборгованості за кредитним договором 
№014/11-165/238 від 9 серпня 2007 року про відновлення втраче-
ного судового провадження по цивільній справі №230/4258/14-ц 
(2/230/1429/2014).

Відповідач (боржник) по справі 230/4258/14-ц – Конев Сер-
гій Олександрович, 26 березня 1977 року народження, прожи-
ває за адресою, вказаною в позовній заяві: Донецька область,  
м. Єнакієве, вул. Маріупольська, 16, кв. 1, викликається на  
17 липня 2017 року о 16 годині 00 хвилин до суду для участі в 
розгляді справи по суті.

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

Суддя Т.В. Давидовська

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

14.07.2017 о 09:00 до Кравченко Ганна Сергіївна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 84400, Донецька обл., м. Лиман, вул. Шев-
ченка, буд. 33) справа № 236/1736/17, суддя Сердюк Н. В.

      18.07.2017 о 15:30 до Волошин Павло Миколайович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 84403, Донецька обл., м. Лиман, вул. 
Колгоспна, буд. 70) справа № 236/1735/17, суддя Саржевська І. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідо-
млення про причини неявки справа буде розглянута за його  від-
сутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.   
З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день та місце про-
ведення судового засідання.

Кілійський районний суд Одеської обл. (адре-
са суду: 68300, Одеська обл., м. Кілія, вул. Ле-
ніна, 19) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості 
у судове засідання, яке відбудеться  14.07.2017 
о 15:00 до Коваленко Руслан Панасович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 68354, Одеська обл., 
Кілійський р-н, с. Ліски, вул. Спортивна, буд. 5) 
справа № 502/992/17, суддя Ібадова Н. П.

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

Коропський районний суд Чернігівської області (адреса суду: 
16200, Чернігівська обл., смт Короп, вул. Кибальчича, 12) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

14.07.2017 о 08:00 до Заболотний Володимир Павлович 
(останнє відоме місце реєстрації: 16200, Чернігівська обл.,  
смт Короп, вул. Прорізна, буд. 4, кв. 1) справа № 735/649/17, 
суддя Корзюк Т. П.

19.07.2017 о 08:00 до Піменова Аіда Олександрівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 16232, Чернігівська обл., Короп-
ський р-н, с. Жернівка, вул. Незалежності, буд. 40) справа  
№ 735/653/17, суддя Корзюк Т. П.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідо-
млення про причини неявки справа буде розглянута за його  від-
сутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.  
З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вва-
жається належним чином повідомленим про час, день та місце 
проведення судового засідання.

Оголошення  
щодо продажу активів (майна) ПАТ “ВБР”

Номер лоту: Q82617b10350- Q82617b10404, Q82617b10999

Короткий опис активів 
(майна) в лоті:

 Права вимоги за кредитними договорами та  
договорами забезпечення виконання зобов’язань

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

http://www.prozorro.sale

Дата проведення  
відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону:

28.07.2017 р.

Час проведення  
відкритих торгів  
(аукціону)/електронного 
аукціону:

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

Детальна інформація  
щодо лоту:

http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/pat_+-vbr/

Оголошення  
щодо продажу активів (майна) ПАТ “ВБР”

Номер лоту: Q82517b10319 — Q82517b10349, Q82117b10111

Короткий опис активів 
(майна) в лоті:

 Права вимоги за кредитними договорами та до-
говорами забезпечення виконання зобов’язань

Електронна адреса для 
доступу до відкритих 
торгів (аукціону)/ елек-
тронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення від-
критих торгів (аукціо-
ну)/електронного аук-
ціону:

27.07.2017 р.

Час проведення від-
критих торгів (аукціо-
ну)/електронного аук-
ціону:

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

Детальна інформація 
щодо лоту:

http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/pat_+-vbr/, 
http://torgi.fg.gov.ua/137126

Славутицький міський суд Київської області 
(адреса суду: 07100, Київська обл., м. Славутич, 
Ленінградський квартал, 3-а) викликає відпові-
дача за позовом ПАТ «Акцентбанк», про стягнен-
ня заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться      13.07.2017 о 10:00 до Бєлова Вікторія 
Володимирівна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 07103, Київська обл., м. Славутич, кв. Добри-
нінський, буд. 7, кв. 56) справа № 377/474/17,  
суддя Малишенко Т. О.

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

Олександрійський міськрайонний суд Кiровоградської обл. 
(адреса суду: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. 
Першотравнева, 30) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
Приватбанк про стягнення заборгованості у судове засідання, 
яке відбудеться:

13.07.2017 о 09:00 до Зборошенко Роман Леонідович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 28051, Кіровоградська обл., м. Олек-
сандрівка, пров. Жовтневий, буд. 29) справа № 398/1177/17,  
суддя Соколова Р. І.

28.08.2017 о 16:00 до Кривов’язенко Вiкторiя Станiславiвна 
(останнє відоме місце реєстрації: 28000, Кiровоградська обл.,  
м.  Олександрiя, вул. Шевченка, буд. 54, кв. 2) справа  
№ 398/1984/16-ц, суддя ГолосенінаТ. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідо-
млення про причини неявки справа буде розглянута за його  від-
сутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.   
З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день та місце про-
ведення судового засідання.

Красноармійським міськрайонним судом 
Донецької області здійснюється спеціальне 
судове провадження за кримінальним про-
вадженням щодо Жиліна Олександра Бори-
совича, обвинуваченого за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, судовий розгляд якого відкладено на 
13.00 год. 17 липня 2017 р.

Обвинуваченому Жиліну О.Б. необхідно 
з’явитись до зали судового засідання № 6 
Красноармійського міськрайонного суду До-
нецької області за адресою: 85302, Донецька 
область, м. Покровськ, вул. Європейська, 20, 
на 13.00 год. 17 липня 2017 р.

Суддя Стоілова Т.В.

Костянтинівський міськрайонний суд Доне-
цької області (85110, м. Костянтинівка Доне-
цької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає ци-
вільну справу № 233/2101/17 за позовом Цаплі-
ної Ольги Сергіївни до Цапліна Віталія Володи-
мировича про стягнення аліментів.

Відповідач у справі – Цаплін Віталій Володи-
мирович, 07.05.1981 р.н., останнє відоме місце 
реєстрації якого: м. Макіївка Донецької області, 
кв-л Залізничний, буд. 3, кв. 20, викликається до 
суду на 17 липня 2017 року о 08.10 годині, каб. 
№ 15, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О.С. Малінов

Артемівський міськрайонний суд Донецької 
області (м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 
5) розглядає цивільну справу 2/219/3061/2017 
за позовом Личак Аліси Федорівни до Кошево-
го Олега Вікторовича про позбавлення батьків-
ських прав.

Відповідач у справі: Кошевой Олег Вікторо-
вич, останнє місце реєстрації: Донецька область, 
м. Єнакієве, п. Карло-Марксове, вул. Ювілейна, 
3/16, викликається на 17.07.2017 року о 10.00 
годині до суду, каб. № 309, для участі у розгля-
ді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття, відповідач повинен повідомити суд про 
причини неявки, інакше справа буде розгляда-
тися у його відсутність.

Суддя Хомченко Л.І.

Артемівський міськрайонний суд Доне-
цької області (84500, Донецька область, м. Бах-
мут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу  
№ 219/6434/17; 2/219/3369/2017 за позовною зая-
вою Шелякіної Інни Юріївни до Єнакіївської місь-
кої ради про визнання права власності в поряд-
ку спадкування за законом. Відповідач по справі: 
Єнакіївська міська рада (останнє відоме суду міс-
це реєстрації за адресою: Донецька область, м. 
Єнакієве, площа Леніна, 7), викликається 17 лип-
ня 2017 року на 09 годину 00 хвилин до Артемів-
ського міськрайонного суду Донецької області за 
адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 201, для 
участі в розгляді справи по суті. Відповідачу про-
понується надати свої заперечення щодо позову 
та докази. У випадку неприбуття відповідач пови-
нен повідомити суд про причину неявки, інакше 
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Брежнев О.А.

Роздільнянський районний суд Одеської обл. 
(адреса суду: 67400, Одеська обл., м. Розділь-
не, вул. Леніна 37а) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення за-
боргованості у судове засідання, яке відбудеться  
14.07.2017 о 09:30 до Шендик Тетяна Павлівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 67400, Одеська 
обл., м. Роздільна, вул. Генерала Плієва, буд. 24, 
кв. 5) справа № 511/628/17, суддя Іванова О. В.

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

Повістка про виклик обвинуваченого
Головуючий по справі суддя Селидівського міського суду Донецької області Черков В.Г. здійснює виклик до суду, який 

розташовано за адресою: м. Селидове, вул. Пушкіна, 4 (тел.: 06237-7-22-08) Дмитрюка Олексія Юрійовича, останнє відо-
ме місце проживання якого: м. Донецьк, вул. Клайпеди, 27/58, який обвинувачується у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України, для участі у спеціальному підготовчому судовому засіданні по кримінальному провадженню  
№ 12015050000000467 від 10.06.2015 p., яке відбудеться 17.07.2017 року о 08 годині 30 хвилин.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації обвинувачений вважається належним чи-
ном ознайомленим з її змістом.

У разі неприбуття обвинуваченого до суду за викликом без поважних причин, на нього може бути накладено грошо-
ве стягнення в розмірі від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб або застосовано привід, здій-
снене спеціальне судове провадження.

Суд роз’яснює, що поважними причинами, через які особа може не з’явитися на виклик згідно зі ст. 138 КПК України 
є: 1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії за-
кону або судового рішення; 3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні об-
ставини); 4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 5) 
тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливос-
ті тимчасово залишити цей заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загро-
за їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють 
з’явлення особи на виклик.

Дмитрюку О.Ю. обов’язково необхідно заздалегідь повідомити про неможливість з’явитись до суду.

Повістка про виклик обвинуваченого
Головуючий по справі суддя Селидівського міського су-

ду Донецької області Черков В.Г. здійснює виклик до суду, 
який розташовано за адресою: м. Селидове, вул. Пушкіна, 
4 (тел.: 06237-7-22-41), обвинуваченого: Крюченка Мико-
ли Валентиновича, останнє відоме місце проживання яко-
го: м. Донецьк, вул. Куйбишева, 151/17, який обвинувачу-
ється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, для участі у спеціальному судовому засіданні по 
кримінальному провадженню № 12015050000000690 від 
10.08.2015 p., яке відбудеться 17.07.2017 року о 09 годи-
ні 00 хвилин.

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

У разі неприбуття обвинуваченого до суду за викликом 
без поважних причин, на нього може бути накладено гро-
шове стягнення в розмірі від 0,5 до 2 розмірів прожитково-
го мінімуму для працездатних осіб або застосовано привід, 
здійснене спеціальне судове провадження.

Обвинуваченому обов’язково необхідно заздалегідь по-
відомити про неможливість з’явитись до суду.

Шевченківський районний суд м.Чернівці (адреса су-
ду: 58000, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Кафедраль-
на, 4) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості у судове засідання, 
яке відбудеться:

14.07.2017 о 09:20 до Станьков Євгеній Володимиро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 58000, Чернівець-
ка обл., м. Чернівці, вул. Деснянська, буд. 3, кв. 1) справа  
№ 727/4048/17, суддя Чебан В. М.

14.07.2017 о 09:10 до Папошніков Сергій Вячеславо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 58004, Чернівець-
ка обл., м. Чернівці, вул. Ладозька, буд. 10, кв. 1) справа  
№ 727/3716/17, суддя Чебан В. М.

14.07.2017 о 09:30 до Солом’яна Жанна Юріївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 58000, Чернівецька обл.,  
м. Чернівці, вул. Бережанська, буд. 8) справа  
№ 727/3081/17, суддя Чебан В. М.

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

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

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемо-
ги, 34, повідомляє відповідачку Болдирєву Марину Вікторівну, що по справі №426/3444/17 винесено заочне рішення від 26 квітня 
2017 року та був задоволений позов Сватівської РДА Луганської області до Болдирєвої Марини Вікторівни про позбавлення бать-
ківських прав, встановлення опіки, стягнення аліментів на утримання дитини та виселення особи. Заочне рішення може бути пе-
реглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідачки. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано 
протягом десяти днів з дня отримання його копії (опублікування цього оголошення).

Суддя Л.М. Осіпенко
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оголошення

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

Сватівський районний суд Луганської об-
ласті, розташований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, 
викликає Липського Олександра Леонідовича, 
як відповідача в судове засідання по цивільній 
справі № 426/7740/17 за позовною заявою Пу-
блічного акціонерного товариства акціонерно-
го банку «Укргазбанк» в особі Харківської об-
ласної дирекції АБ «Укргазбанк» до Липського 
Олександра Леонідовича про стягнення забор-
гованості, що відбудеться 27 липня 2017 року о 
09.00 год.

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

Суддя Л.М. Осіпенко

Дніпровський районний суд міста Києва ви-
кликає Охота Яніну Валеріївну як обвинува-
чену на 10 год. 40 хв. 21.07.2017 року в спра-
ві за обвинуваченням Охоти Яніни Валеріївни, 
16.07.1983 року народження, у вчиненні кримі-
нального правопорушення (злочину), передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Зако-
ну України № 1183-VII від 08.04.2014 «Про вне-
сення змін до Кримінального кодексу України») 
за адресою: м. Київ, вул. О.Кошиця, 5, каб. 102.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголо-
шення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутності обвинуваченої в порядку спеці-
ального судового провадження.

Суддя Курило А.В.

У провадженні Бориспільського місь-

крайонного суду Київської області знахо-

диться цивільна справа за позовом Дан Лі-

лії Анатоліївни до Савченко Оксани Вікто-

рівни про стягнення суми позики.

Викликаємо як відповідачку: Савченко 

Оксану Вікторівну.

Розгляд вищезазначеної справи відбу-

деться 02.08.2017 року на 10 год. 00 хв. у 

приміщенні суду за адресою: м. Бориспіль, 

вул. Київський шлях, 72, каб. №1.

Суддя Вознюк С.М.

Переяслав-Хмельницький міськрайонний 
суд Київської області викликає відповідача Ту-
сова Алі Вікторовича (останнє відоме суду міс-
це проживання: вул. Незалежності, 26, кв. 3, с. 
Пристроми, Переяслав-Хмельницький район, 
Київська область) у судове засідання по цивіль-
ній справі за позовом Тусової Тетяни Іванівни 
про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 31 липня 2017 
року о 08 год. 15 хв. у приміщенні Переяслав-
Хмельницького міськрайонного суду Київської 
області за адресою: Київська область, м. Пере-
яслав-Хмельницький, вул. Богдана Хмельниць-
кого, 65.

У разі неявки відповідача в судове засідання 
справу буде розглянуто за його відсутності на 
підставі наявних у ній доказів.

Суддя Я.І. Керекеза

Марківський районний суд Луганської об-
ласті повідомляє, що 09.06.2017р. по цивільній 
справі №417/3855/17 за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Державний експортно-
імпортний банк України» (AT «Укрексімбанк») 
до Фруща Олександра Олександровича про 
стягнення заборгованості було ухвалено заочне 
рішення, позовні вимоги задоволені повністю.

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по спра-
ві, що заочне рішення може бути переглянуто 
Марківським районним судом Луганської об-
ласті шляхом подання відповідачем заяви про 
перегляд заочного рішення до цього суду про-
тягом десяти днів з дня опублікування цієї за-
яви.

Суддя А.Е. Дідоренко

Бориславський міський суд Львівської об-
ласті викликає в судове засідання Кухарчака 
Миколу Осиповича, який проживає за адресою: 
Львівська область, м. Борислав, вул. Володими-
ра Великого, 177, корп. 1, кв. 3, як відповідача 
у цивільній справі за позовом Войтовича Мико-
ли Васильовича до Кухарчака Миколи Осипови-
ча, треті особи: Кухарчак Марія Осипівна, Вой-
тович Наталія Миколаївна, про визнання особи 
такою, що втратила право на користування жит-
ловим приміщенням — на 10 год. 30 хв. 7 серп-
ня 2017 року (за адресою: м. Борислав, вул. Гру-
шевського, 21).

У випадку неявки Кухарчака Миколи Осипо-
вича справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя А.Т. Слиш

Артемівський міськрайонний суд Донецької 
області (84500, м Бахмут, Донецька область, 
вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за по-
зовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційного банку «ПриватБанк» до Сарайкіної 
Юлії Юріївни про стягнення заборгованості.

Відповідачка по справі 219/3429/17 – Сарай-
кіна Юлія Юріївна, 21 лютого 1992 року наро-
дження, проживає за адресою вказаній в позо-
вній заяві: Донецька область, м. Бахмут, вул. Ці-
олковського, буд. 31, викликається на 21 лип-
ня 2017 року о 10 годині 00 хвилин до суду, для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці по справі пропонується нада-
ти свої заперечення щодо позову та докази. У 
випадку неприбуття відповідачки, вона пови-
нна повідомити суд про причину неявки, інакше 
справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Т.В. Давидовська

Колективне підприємство «СТАРЕ КАФЕ» 

(код 22699590); місцезнаходження: 61012, 

місто Харків, вул. Полтавський шлях, буди-

нок 6, ліквідується за рішенням учасників. 

Ліквідатор: Юрченко Аліса Віталіївна, зареє-

стрована за адресою: 52500, Дніпропетров-

ська область, м. Синельникове, вул. Ніконен-

ко, будинок 126, кв. 33. Претензії кредиторів 

приймаються до 16.09.2017 року на адресу 

підприємства.

Деснянський районний суд м. Києва ви-
кликає обвинувачену Захарову Катерину Пав-
лівну, 11.03.1977 року народження, яка про-
живає: вул. Свердлова, 4, м. Керч, АР Крим, у 
підготовче судове засідання за обвинуваль-
ним актом у кримінальному провадженні № 
42016000000002849 за ч. 1 ст. 111 КК України на 
09.45 годину 9 серпня 2017 року в приміщенні 
суду: пр. Маяковського, 5-В, м. Київ, кабінет № 
7, під головуванням судді Бабайлової Л.М. Яв-
ка до суду обов’язкова. При собі необхідно ма-
ти паспорт, або інший документ, що посвідчує 
особу. У разі неявки обвинуваченої в суд, ого-
лошення вважається належним повідомленням 
і розгляд справи можливий за процедурою спе-
ціального судового провадження.

Уманський міськрайонний суд Черкаської 
області (20300, м. Умань, вул. Садова, 5) викли-
кає в судове засідання на 09.00 годину 17 лип-
ня 2017 року Головчука Андрія Миколайови-
ча, 12.12.1985 року народжений, як відповіда-
ча у справі за позовом Воєводи Віри Дмитрів-
ни до Головчука Андрія Миколайовича про по-
збавлення особи права користуватися житло-
вим приміщенням.

В разі неявки та невиконання обов’язку по-
відомити суд про поважність причини своєї не-
явки, справу буде вирішено без вашої участі за 
наявними в ній доказами та ухвалено заочне рі-
шення.

Суддя Ребрина К.Г.

Шевченківський районний суд м. Чернівці ви-

кликає Кулінську Олену Юріївну, останнє відоме 

місце проживання: м. Чернівці, вулиця Горько-

го, 8/2, як відповідачку в судове засідання по ци-

вільній справі за позовом Кулінського Всеволо-

да Миколайовича до Кулінської Олени Юріївни 

про розірвання шлюбу на 09.30 годину 31 лип-

ня 2017 року за адресою: м. Чернівці, вулиця Ка-

федральна, 4, кабінет № 19.

У разі неявки в судове засідання справу буде 

розглянуто у вашу відсутність.

Суддя Смотрицький В.Г.

Білокуракинський районний суд Луганської 

області викликає в судове засідання відповіда-

ча – Чурсіна Іллю Сергійовича (91008, м. Лу-

ганськ, вул. Геологічеська, б. 3, кв. 40) по спра-

ві № 409/1344/17 (провадження №2/409/679/17) 

за позовом Сергієнко Наталії Олександрівни про 

надання дозволу на виїзд дитини за кордон без 

дозволу батька.

Судове засідання відбудеться 19.07.2017 р. 

(резервна дата 21.07.2017 року) о 14.30 годині в 

залі суду за адресою: Луганська область, смт Бі-

локуракине, пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О.Г.

Суддя Голопристанського районного суду м. 

Гола Пристань Ширінська О.Х. повідомляє про 

слухання цивільної справи за позовом Ільєн-

ко Наталії Іванівни до Кліндухової Сніжани Ген-

надіївни про стягнення заборгованості, яке від-

будеться 03.08.2017 року о 09.00 год. за адре-

сою: м. Гола Пристань, вул. Горького, № 19, та 

викликає до суду відповідачку: Кліндухову Сні-

жану Геннадіївну, яка проживала: м. Гола При-

стань, вул. Миколаївська, 13.

У разі неявки в судове засідання відповіда-

чки справа буде розглядатися за її відсутності.

Жовтневий районний суд м. Запоріж-

жя викликає в судове засідання відповіда-

чку Лобановську В.О. за позовом Мозгової 

Світлани Іванівни до Лобановської Варвари 

Олексіївни про визнання особи такою, що 

втратила право користування житловим при-

міщенням, що відбудеться 07.08.2017 р. о 09 

год. 45 хв. у приміщенні Жовтневого район-

ного суду м. Запоріжжя за адресою: 69063, 

м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 6.  

Суддя Світлицька В.М., каб. №25.

Генічеський районний суд Херсонської об-
ласті викликає як відповідачку Дрейзер Світлану 
Іванівну по цивільній справі за позовом Тіщенка 
Андрія Віталійовича до Дрейзер Світлани Іванів-
ни про витребування майна з чужого незаконно-
го володіння, №653/757/17 у судове засідання, 
яке відбудеться 30 серпня 2017 року о 13 годині 
30 хвилин у приміщенні Генічеського районного 
суду за адресою: м. Генічеськ, вул. Б. Ковален-
ка, 66 Херсонської області.

У разі неявки відповідачки в судове засідан-
ня, справа буде розглядатися за її відсутності за 
наявними в ній матеріалами.

Суддя Н.Б. Венглєвська

Подільський районний суд м. Києва повідомляє Ковальчу-
ка Дмитра Захаровича, Галат Марію Степанівну, Галата Мико-
лу Дем’яновича, Галат Олену Миколаївну, що судове засідання у 
справі за позовом Галат С.М. до Ковальчука Д.З., треті особи: Га-
лат М.С., Галат М.Д., Галат О.М., про визнання особи такою, що 
втратила право користування жилим приміщенням, відбудеть-
ся у приміщенні Подільського районного суду м. Києва (м. Київ, 
вул. Хорива, 21, зал с.з. № 6) під головуванням судді Васильчен-
ка О.В. 4 серпня 2017 року о 10 год. 00 хв.

Ваша явка або явка вашого представника обов’язкова. Пред-
ставник повинен мати при собі довіреність та документ, що по-
свідчує його особу.

У разі неявки в судове засідання без поважних причин, спра-
ва буде розглянута за вашої відсутності на підставі наявних у ній 
доказів.

Київський районний суд м. Одеси викликає Савваті Аллу 

Георгіївну, Савваті Наталію Олегівну та Артеменка Володими-

ра Олександровича як відповідачів по справі №520/6111/17 

за позовом Сербіна Дмитра Васильовича до Савваті Алли Ге-

оргіївни, Савваті Наталії Олегівни та Артеменка Володимира 

Олександровича, третя особа: Орган опіки та піклування Ки-

ївської районної адміністрації Одеської міської ради, про ви-

знання осіб такими, що втратили право користування житло-

вим приміщенням та зняття з реєстрації.

Судове засідання відбудеться 27.07.2017 р. об 11 годи-

ні 30 хвилин у судді Луняченка В.О. в приміщенні Київсько-

го районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Вар-

ненська, 3-б, каб. 222.

Бучацький районний суд Тернопільської області викликає в 
судове засідання як відповідача Шкробака Івана Васильовича, 
місце перебування якого невідоме, останнє місце проживання – 
с. Сновидів Бучацького району Тернопільської області, по спра-
ві за позовом Боднарук Наталії Михайлівни до Шкробака Івана 
Васильовича та третьої особи: Служби у справах дітей Бучацької 
РДА, про позбавлення батьківських прав.

Розгляд справи призначено на 14 год. 30 хв. 14 серпня 2017 
року в приміщенні Бучацького районного суду Тернопільської 
області за адресою: м. Бучач, вул. Міцкевича, 11. Явка до суду 
обов’язкова. Відповідачу пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У разі неявки, відповідач повинен пові-
домити суд про причини.

В разі неявки без поважної причини справу буде розглянуто 
за його відсутності згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК України за наявни-
ми в ній доказами.

Суддя В.Б. Федорончук

Новоукраїнський районний суд Кіровоград-
ської області (Кіровоградська область, м. Ново-
українка, вул. Соборна, 34) викликає як відпові-
дача Балаяна Ігоря Кароєвича (вул. Молодіжна, 
28, с. Новоєгорівка Новоукраїнського р-ну Кіро-
воградської обл.) та повідомляє, що 21 липня 
2017 року о 08.00 годині в залі № 1 (суддя Ше-
петько В.І.) відбудеться розгляд цивільної спра-
ви №396/830/17 за позовом Захарян Анни Ога-
несівни до Балаяна Ігоря Кароєвича про позбав-
лення батьківських прав.

З опублікуванням оголошення про виклик, 
відповідач вважається повідомлений належним 
чином про дату, час та місце розгляду справи і 
у випадку неявки, справа буде розглянута у йо-
го відсутність.

Оболонський районний суд м. Києва викликає в судове засідання Пав-
ленко Яніну Петрівну, 19.02.1976 р.н., на 14 год. 15 хв. 2 серпня 2017 p. у 

кримінальному провадженні по обвинуваченню Павленко Яніни Петрівни у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Місцезнаходження суду: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, суддя Дев’ятко В.В.
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно  

зі статтею 138 КПК України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рі-

шення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха 

або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслі-

док відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з 

лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей 
заклад;

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або сер-
йозна загроза їхньому життю;

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

виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість 

з’явлення до суду.
Наслідки неприбуття за викликом суду

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпіло-
го, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також 
наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, 
прокурора та захисника – статтею 324 КПК України, потерпілого – статтею 
325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх пред-
ставників – статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача, пред-
ставника уповноваженого органу з питань пробації і експерта – статтею 327 
КПК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду кримінальне провадження може 
здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

У зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Демчука Юрія 
Михайловича до Демчук Наталії Василівни про надання дозволу на 
зміну місця реєстрації дитини Славутський міськрайонний суд Хмель-
ницької області викликає як відповідачку Демчук Наталію Василів-
ну, останнє відоме місце реєстрації: м. Славута, вул. Чкалова, 24/49 
Хмельницької області, у судове засідання, що відбудеться 17 липня 
2017 року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: м. 
Славута, вул. Я.Мудрого, 48-А Хмельницької області.

Демчук Наталії Василівні надати заперечення проти позову та до-
кази, якими вони обґрунтовуються.

У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута у відсут-
ність відповідачки.

Суддя Шевчук В.В.

В провадженні Київського районного суду м. Одеси знаходиться 

цивільна справа за позовною заявою Дзюба Ірени Валеріївни, Туриця 

Ірини Василівни до Бараніка Михайла Івановича, третя особа: Одесь-

ка Нова Біржа, про визнання договору купівлі-продажу дійсним, у 

зв’язку з чим повідомляємо відповідача Бараніка Михайла Івановича, 

що судове засідання відбудеться 31 липня 2017 року о 12 год. 00 хв. у 

приміщенні Київського районного суду м. Одеси за адресою: м. Оде-

са, вул. Варненська, 3«б», каб. 215.

Суддя О.М. Куриленко

Сєвєродонецький міський суд Луганської області повідомляє 
Склярова Євгена Володимировича (Луганська область, м. Кадіївка 
(Стаханов), вул. 60 років Жовтня, 23/139) про ухвалення заочного рі-
шення від 30 червня 2017 року по справі № 428/4912/17 за позовом 
Склярової Тетяни Геннадіївни до Склярова Євгена Володимировича 
про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини.

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

Суддя Д.Б. Баронін

Втрачений 10.06.2017р. 

паспорт громадяни-

на України, серія ТТ  

№ 251261, виданий на 

ім’я Гаценюка Дени-

са Юрійовича, вважати  

недійсним.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що за 

адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, у залі судових засі-
дань №40, 24 липня 2017 року об 11.30 год. відбудеться підготов-
че судове засідання у кримінальному провадженні за обвинува-
ченням Ковальчука Андрія Сергійовича, 28 квітня 1978 року наро-
дження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвинувачення: об-
винувачений Ковальчук Андрій Сергійович та захисник Таранов 
Микола Миколайович.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості 
з’явитися до суду, просимо повідомити про причини неможли-
вості прибуття в судове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді 
Каленяка Р.А., суддів: Іванченка Я.М., Короля О.П.

Червоноармійський районний суд Житомирської об-

ласті повідомляє, що 19.06.2017 року суддею Гуц О.В. 

ухвалено заочне рішення по цивільній справі № 292/435/17 

за позовом Литвинчук Богдани Сергіївни до Литвинчука 

Дмитрія Олександровича про розірвання шлюбу.

З опублікуванням оголошення, відповідач Литвинчук 

Дмитрій Олександрович вважається належним чином по-

відомлений про ухвалення заочного рішення по вказаній 

справі.

Повістка про виклик  
обвинуваченого до суду

Вінницький міський суд Вінниць-
кої області повідомляє, що за адре-
сою: м. Вінниця, вул. Грушевсько-
го, 17, у залі судових засідань №40, 
24 липня 2017 року о 09.00 год. від-
будеться судове засідання у кримі-
нальному провадженні за обвинува-
ченням Мартинчука Сергія Михай-
ловича, 17 вересня 1980 року на-
родження, у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 1 
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються 
сторона обвинувачення: обвинува-
чений Мартинчук Сергій Михайло-
вич та захисник Прицюк Вадим Ана-
толійович.

Явка учасників процесу 
обов’язкова. В разі неможливос-
ті з’явитися до суду, просимо пові-
домити про причини неможливості 
прибуття в судове засідання.

Справу розглядає колегія суддів 
у складі головуючого судді Каленя-
ка Р.А., суддів: Короля О.П., Курбато-
вої І.Л.

Вишгородський районний суд Київської області повідомляє, 
що Голік Тетяна Володимирівна, приватний нотаріус Левчук Оль-
га Борисівна та Богайчук Марія Никифорівна викликаються в су-
дове засідання у цивільній справі за позовом Заступника керів-
ника Києво-Святошинської місцевої прокуратури в інтересах дер-
жави, в особі позивача Київського обласного та по місту Києву 
управління лісового та мисливського господарства, Державно-
го підприємства «Вищедубечанське лісове господарство» до Го-
лік Тетяни Володимирівни, приватного нотаріуса Вишгородсько-
го районного нотаріального округу Київської області Левчук Оль-
ги Борисівни, третя особа: Богайчук Марія Никифорівна, про ви-
требування земельної ділянки з незаконного володіння.

Судове засідання відбудеться 3 серпня 2017 року о 15 годи-
ні 30 хвилин за адресою: м. Вишгород, вул. Кургузова, 7, кабі-
нет № 21.

У разі неявки відповідачів та третьої особи без поважних при-
чин справа буде розглянута за їхньої відсутності.

Суддя І.Ю. Котлярова

Великолепетиський районний суд Херсонської області викли-
кає в судове засідання відповідачів – Кудіна Андрія Вікторовича, 
14.01.1983 р.н., та Явтушенко Наталію Володимирівну, 06.01.1973 
р.н., яке відбудеться 9 серпня 2017 року об 11.00 год., для роз-
гляду цивільної справи № 649/450/17 під головуванням судді Ма-
маєва В.А. за позовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний ощадний банк України» в особі філії – Херсонське облас-
не управління AT «Ощадбанк» до Кудіна Андрія Вікторовича, Яв-
тушенко Наталії Володимирівни та Шокіної Галини Савеліївни про 
стягнення заборгованості. Адреса суду: Херсонська область, смт 
Велика Лепетиха, вул. Чкалова, 7-А. У разі неявки відповідачів у 
судове засідання, справа буде розглянута за їхньої відсутності на 
підставі наявних у ній доказів.
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Канів готується  
до кінофестивалю

 
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

ПРО ШЕВЧЕНКА І НЕ ТІЛЬКИ. Другий  міжнародний  кі-
нофестиваль відбудеться в місті над Дніпром 25—27 серп-
ня. Однією з його родзинок буде документальна стрічка 
українсько-казахського виробництва «Кобзар в степах Ка-
захстану», присвячена 160-річчю звільнення Тараса Шев-
ченка із заслання (1847—1857). 

«Блукав я по світу чимало, носив і свиту, і жупан…». Та-
ким епіграфом з поезії «Сон» починається фільм. Це між-
народний українсько-казахський проект, присвячений 
пам’яті відомого українського кіноактора, режисера та сце-
нариста Івана Миколайчука. 

З великою реалістичною силою розкрилися побу-
тописні якості у творчості Шевченка періоду заслан-
ня. Він шанував національний характер, звичаї, осо-
бливості поведінки казахів, туркменів. Обирав геро-
їв для своїх сепій з-поміж демократичних низів, зма-
льовував їх зі щирою симпатією. Цікава тема у побуто-
вих композиціях цього періоду — життя казахських дітей. 
На повну силу розкрилося обдаровання Шевченка-
пейзажиста під час його праці в Археографічній комі-
сії та пізніше в експедиціях на Арал і в гори Каратау. 
Відеоряд підсилює казахська музика композитора-сучас-
ника Тараса Шевченка Курмангази Сагирбайули (1823 
—1896), якого, як і Шевченка, неодноразово заарештову-
вали (він сидів у тюрмах Уральська, Оренбурга та Іркут-
ська), але він ніколи не здавався. Курмангази присвятив 
народному повстанню казахів під керівництвом Ісатая Тай-
манова та Махамбета Утємісова проти москалів декілька 
творів, два з яких використано у фільмі.

Щороку фестиваль присвячують певному світовому чи 
українському кіномитцеві. Торік  його присвятили Юрієві 
Іллєнку, цього року — відомому українському режисеру 
Олександру Довженку.

Щодо  програми заходів у рамках ІІ Канівського кіно-
фестивалю, то за попередніми планами, до неї увійдуть VII 
Міжнародний скульптурний симпозіум, виставки живопи-
су та графіки, покази колекцій одягу від відомих дизай-
нерів, танці просто неба, майстер-класи, спілкування чле-
нів журі з гостями фестивалю та багато іншого. Загалом 
для участі у Канівському кінофестивалі вже надійшло по-
над 50 стрічок.

Не минає козацька слава
ЗВИТЯГА. На Конотопщині Сумської області відзначили  
358-му річницю перемоги українського війська під проводом 
Івана Виговського над російською армією

Ігор ЛИСИЙ 
для «Урядового кур’єра»  

(фото автора)

Цьогорічні урочистості 
проходили у Конотопі та 

селі Шаповалівка, де понад 
три з половиною століття то-
му гетьман Іван Виговський 
завдав нищівного удару во-
рожому війську. Саме в цьо-
му сільському населеному 
пункті, якому судилося ста-
ти столицею козацької зви-
тяги і незборимості, зазвуча-
ли перші величні акорди.  

Свято видалося піднесе-
ним, розмаїтим, духовно 
багатим. Адже впродовж 
останніх років у районі  до-
кладають неабияких зусиль 
для гідного вшанування 
звитяги української зброї. 

Як зазначили голова Ко-
нотопської РДА Микола 
Горбенко та голова райради 
Анатолій Боярчук, місцеві 
нащадки славетних праді-
дів  прагнуть, щоб Україна 
розцвітала, народ був єди-
ним, мав сильну державу і 
не забував уроків минулого.

Урочистості розпочалися 
біля пам’ятного знака «Ша-
блі» на в’їзді до села. Тут 
під різнобарвними знамена-
ми зібралися численні зем-
ляки та гості краю.  Симво-
лічно, що до святкувань до-
лучилася делегація крим-
ськотатарського народу на 
чолі з народним депутатом 
України Рефатом Чубаро-
вим. Адже війська крим-
ського хана Мухамеда-Ґі-
рея IV неабияк допомогли 
українським козакам пе-
ремогти ворога. За слова-
ми почесного гостя, тоді 30 
тисяч кримськотатарських 
вершників долучилися до 
битви, щоб разом з україн-
цями боронити їхню землю 
від московських військ. 

Ті давні уроки й нині ак-
туальні. Адже саме росій-
ські війська знову прийшли 
на українську землю, оку-
пували Крим і підтриму-
ють сепаратистів Донбасу. 
Як наголосив Рефат Чуба-
ров, маємо повторити те, що 
зробили наші прадіди 358 
років тому, — разом очис-
тити нашу землю від росій-
ських окупантів.

Із пристрасним словом до 
учасників свята звернувся 
український поет, громад-
ський діяч Герой України 
Дмитро Павличко. Він нага-
дав, що під Конотопом Укра-
їна виграла битву, проте за-
знала поразки у війні. І фак-
тично нині наша держава 
продовжує війну, яку не вда-
лося закінчити перемогою.

У виступах згадували пе-
реможне минуле заступник 
голови Сумської ОДА Ми-
кола Подопригора, депутат 

Сумської обласної ради Еду-
ард Пінчук, отаман Коно-
топського козацького полку 
Юрій Ведмідь та інші.

Учасники урочистостей 
поклали квіти до пам’ятного 
знака «Шаблі», затим відбу-
лася заупокійна літія.

Зворушливою видалася 
посвята в козаки юнаків і під-
літків. Серед них семирічний 
учень Конотопської школи 
№ 10 Денис Осовик. За його 
словами, «хоче стати справ-
жнім козаком-українцем».    

Учасники свята перегля-
нули експозицію музею про-
сто неба, відвідали містечко 
майстрів декоративно-при-
кладного мистецтва, покла-
ли квіти до пам’ятника вели-
кому гетьману Іванові Вигов-
ському. 

Відбулися науково-прак-
тична конференція, виши-
ваний флешмоб «Я люблю 
Україну», концерт банду-
ристів та виконавців україн-
ської пісні, концертні та роз-
важальні програми.

Ілля Кваша — спортсмен червня в Україні
Ганна РОМАШКО 

для «Урядового кур’єра»

ВИЗНАННЯ. Початок літа 
видався насиченим на яскра-
ві спортивні події в нашій кра-
їні та високі спортивні здобут-
ки наших спортсменів. У черв-
ні Київ приймав чемпіонат Єв-
ропи зі стрибків у воду. На до-
машній першості лідер україн-
ської збірної Ілля Кваша здо-
був свою дев’яту золоту медаль 

турнірів Старого Світу та попо-
внив колекцію ще двома сріб-
ними нагородами (на 3-метро-
вому трампліні в індивідуальних 
стрибках та синхронних разом з 
Олегом Колодієм).

«Украй приємно, що саме 
в рідних стінах за неймовірної 
підтримки українських вболі-
вальників, колег по команді Іл-
ля показав такий високий ре-
зультат», — зазначив  прези-
дент Національного олімпій-

ського комітету Сергій Бубка під 
час нагородження найкращих 
спортсмена та тренера червня.  

З його рук свої заслуже-
ні нагороди та грошові премії 
отримали лауреати спортив-
ного місяця — бронзовий при-
зер Олімпійських ігор зі стриб-
ків у воду Ілля Кваша та його 
особистий наставник Тетяна 
Мар’янко.

Сергій  Бубка побажав 
спортсменові та всім нашим 

представникам водних видів 
спорту вдачі та успіхів на чем-
піонаті світу в Будапешті, який 
стартує найближчими днями.

А про Тетяну Мар’янко він 
сказав так: «Це людина, без 
якої справді  неможливі здобут-
ки сьогоднішнього героя. Тетя-
на Йосипівна протягом 20 років 
самовіддано вкладає всю душу 
й серце, безцінний досвід, висо-
кий професіоналізм у вихован-
ня нашого чемпіона».

Вітання від козачат

Козацькі мелодії вічні
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