
4 8 2 0 1 0 3 0 8 0 0 4 6

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 21 вересня 2017 року
USD 2618.9634   EUR 3144.5894  RUB 4.5054  / AU 343424.67   AG 4551.76   PT 248801.52   PD 239635.15

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

П’ЯТНИЦЯ, 22 ВЕРЕСНЯ 2017 РОКУ №178 (6047)

8

ЦИФРА ДНЯ

НАК «Нафтогаз
України» без нагляду
не залишиться

ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ. Склад наглядової ради НАК
«Наф тогаз України» найближчим часом буде оновлено, щоб завер-
шити реформу корпоративного управління компанії та вирішити на-
гальні питання, які тривалий час залишаються відкритими. 

На думку віце-прем’єр-міністра Володимира Кістіона, яку він ви-
словив у коментарі Укрінформу, одні з ключових питань — створен-
ня внутрішньої системи аудиту й контролю з відповідним
міжнародним сертифікатом якості, проблематика Укрнафти та за-
боргованості теплопостачальних підприємств, якісна підготовка фі-
нансових планів.

«Нам дуже шкода, що деякі авторитетні незалежні директори ви-
рішили вийти зі складу цього органу. Але не варто драматизувати.
У діалозі з нашими міжнародними партнерами буде сформовано
якісно нову незалежну наглядову раду НАК «Нафтогаз України»,
— цитує слова Володимира Кістіона служба віце-прем’єр-міністра. 

ЦИТАТА ДНЯ

Олександр ТурчинОв: 
«Україна разом з

державами-партнерами
пильно відстежуватиме

виведення російських
військ із Білорусі 

і повернення їх до
пунктів постійної

дислокації».
Секретар РНБО про завершення військових навчань
«Захід-2017» і їх безпекові наслідки для регіону Ф
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Ринок землі: 
уявні переваги
і реальні загрози

РЕФОРМА. Запроваджувати його, коли існують виклики, 
а ніяких запобіжних заходів не вжито, небезпечно

507,918 млрд грн
становив оборот роздрібної торгівлі 

в січні—серпні 2017 року. Він зріс на 8,7%
порівняно з торішнім аналогічним

періодом

9 Переваги реформування
місцевого самоврядування
демонструє
Старосалтівська ОТГ, 
що на Харківщині4

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Сьогодні у Верховній Раді уряд
представлятиме проект державного бюджету
на наступний рік. Як вимагає Бюджетний
кодекс, документ було передано на розгляд
депутатів вчасно — 15 вересня

Донбас рятує себе сам
ТУРБОТА. Як благодійники Сєверодонецька щодня піклуються про людей і напрацьовують
банк ідей стосовно майбутнього рідного краю

Олена ОСОБОВА,
«Урядовий кур’єр»

Координатор благодійного фон-
ду «Восток SOS» Юлія Кра-

сильнікова вважає: жителі
Донбасу мають прагнути, щоб їхня

позиція та думки впливали на по-
дальшу долю рідного краю. Під час
організованого фондом і проведе-
ного у Сєверодонецьку «Фестива-
лю думок» вона ділилася: «Ми
маємо впливати на те, що відбува-
ється з нашим містом, областю,

країною. Нині в нас немає культу-
ри дискусій. Люди дуже часто аг-
ресивно реагують на те, що
вважають неправильним, не вмі-
ють домовлятись. Особливо гостро
це відчувається в регіоні, де вже
четвертий рік триває збройний

конфлікт».  Цей захід, спрямова-
ний на пошуки шляхів облашту-
вання майбутнього Донбасу, —
тільки один з великої кількості що-
денної роботи протягом трьох ро-
ків благодійників з фонду «Восток
SOS». Юлія Красильнікова разом

з колегами нещодавно організува-
ла у Сєверодонецьку, за лічені кі-
лометри від лінії розмежування,
де так і не дотримуються ого-
лошеного шкільного пере-
мир’я,  дев’ять дискусійних
майданчиків open space. 7

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: ПЕРШІ КРОКИ
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ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрювана Бірюченко (Щербакова) Світлана Сергіївна, 06.12.1975 
року народження, РНОКПП 2773310802, яка зареєстрована та прожи-
ває за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, буд. 210, кв. 8, на підставі   
ст. ст. 133, 135, 297-5, КПК України, Вам необхідно з’явитися 27 вересня 
2017 року о 10:00 до каб. № 303 слідчого відділу Управління СБ Украї-
ни в Донецькій області, який розташований за адресою: Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, вул. Георгіївська, буд. 77, до слідчого Олешка Ар-
тема Олександровича для відкриття та ознайомлення із матеріалами 
кримінального провадження, вручення Вам обвинувального акта та ре-
єстру матеріалів у кримінальному провадженні №22017050000000195 
від 08 червня 2017 року, за ч.1 ст. 258-3 КК України у порядку ст. 290 
КПК України при здійсненні спеціального досудового розслідування.

Старобільський районний суд Луганської області викликає Щербак Оксану Станісла-
вівну, яка зареєстрована за адресою: вул. Петровського, 26/56, м. Антрацит Луганської 
області, представника ПАТ «Мегабанк», який зареєстрований за адресою: вул. Алчев-
ських, 30, м. Харків, як відповідачів і представника філії ПАТ КБ «Надра», який зареє-
стрований за адресою: вул. Ростовська, 25, м. Антрацит Луганської області — як третю 
особу в судове засідання по цивільній справі № 431/1889/17 за позовом Гапченка Сергія 
Вікторовича до Щербак О. С., Антрацитівського міськрайонного відділу ДВС ГТУЮ у Лу-
ганській області, ПАТ «Мегабанк», третя особа: Філія ПАТ КБ «Надра», про припинення 
права власності, визнання права власності та звільнення з-під арешту, яке відбудеться 
26 вересня 2017 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: Луганська область, 
м. Старобільськ, вул. Миру, 38-«а».

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без вашої участі 
на підставі ст. 169 ЦПК України, при цьому за результатами розгляду справи по суті бу-
де винесено заочне рішення.

Суддя О. О. Пелих

Макарівський районний суд Київської обл. (адреса суду: 08000, Київ-
ська обл., смт Макарів, вул. Фрунзе, 35) повідомляє  про те що,   по ци-
вільній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»:

15.06.2017 до Коцюба Володимир Петрович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 08000, Київська обл., смт Макарів, вул. Дружби, буд. 35) 
справа № 370/2767/16-ц, суддя Мазка Н. Б.

15.06.2017 до Домашенко Михайло Михайлович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 08060, Київська обл., Макарівський р-н, с. Мотижин, вул. 
Довгича, буд. 84) справа № 370/226/17, суддя Мазка Н. Б., було ухвале-
но заочне рішення, позовна вимога задоволена повністю або частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі що, заочне рішення 
може бути переглянуто шляхом подання заяви протягом десяти днів з 
дня опублікування цього оголошення.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Ла-
тиніна Юрія Анатолійовича, 13.03.1974 року народження (остан-
нє відоме місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Павлен-
ка, 2) у підготовче судове засідання в кримінальному провадженні 
№42016000000002714 за ст. 111 ч. 1 КК України, яке відбудеться 9 жов-
тня 2017 року о 09.30 годині в приміщенні Деснянського районного су-
ду м. Києва за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, зал судових за-
сідань №2, під головуванням судді Броновицької О. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

Червоноармійський районний суд Житомирської обл. (адреса суду: 12200, Жи-
томирська обл., смт Червоноармійськ, вул. Леніна, 117) повідомляє  про те що,   
по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»:

08.06.2017 до Ткаченко Валентина Миколаївна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 12000, Житомирська обл., Червоноармійський р-н., смт Червоноармійськ,  
вул. Юрія Гагаріна, буд. 3) справа № 292/409/17, суддя Гуц О. В.

08.06.2017 до Толочкін Микола Олександрович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 12072, Житомирська обл., Пулинський р-н, с. Корчівка, вул. Леніна, буд. 16) 
справа № 292/413/17, суддя Гуц О. В. було ухвалено заочне рішення, позовна ви-
моги задоволена повністю або частково

     Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі що, заочне рішення може бу-
ти переглянуто шляхом подання заяви протягом десяти днів з дня опублікуван-
ня цього оголошення.

В Окружний адміністративний суд міста Києва (01051, м. Київ, вул. Пе-
тра Болбочана, 8, корпус 1) викликається відповідач — Уповноважена особа 
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміні-
страції у ПАТ КБ «ПриватБанк» Соловйова Наталія Анатоліївна, для участі у 
судовому засіданні в адміністративній справі №826/7621/17 за позовом Ком-
панії CRAENTEX INVESTMENTS LTD про визнання протиправними та скасуван-
ня рішень. Розгляд справи №826/7621/17, призначений на 02.10.2017 р. о 09 
год. 40 хв. Справа буде розглядатись під головуванням судді Шрамко Ю. Т. за 
адресою: м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8, корпус 1, зал судового засідання 
№7. В разі неявки Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізич-
них осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «ПриватБанк» Со-
ловйової Наталії Анатоліївни справа буде розглядатися в її відсутність.

Збаразький районний суд Тернопільської області по цивільній справі за 
позовом Кузьміни Оксани Василівни до Кузьміна Руслана Орестовича про 
розірвання шлюбу, викликає в судове засідання відповідача Кузьміна Рус-
лана Орестовича, останнє відоме місце проживання якого: с. Шили Збаразь-
кого району.

Судове засідання призначене на 19 жовтня 2017 року о 09 год. 00 хвилин і 
відбудеться в приміщенні Збаразького районного суду Тернопільської області 
за адресою: 47302, м. Збараж, вул. Грушевського, 13 Тернопільської області,  
суддя Левків А. І.

Відповідачу Кузьміну Руслану Орестовичу пропонується надати всі наявні 
у нього докази на заперечення позову.

У разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута за відсутністю 
Кузьміна Руслана Орестовича.

Про причини неявки Кузьмін Руслан Орестович повинен повідомити суд.

Кам’янець-Подільський міськрайсуд Хмельницької області повідомляє, 
що 20 жовтня 2017 року о 13 год. 00 хв. у приміщенні суду по вул. Драй 
Хмари, 7/2, в м. Кам’янець-Подільський, суддя Вдовичинський А. В., буде 
розглядатися цивільна справа № 676/2622/17 за позовом Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» до Анцути Вадима 
Петровича, Скрипки Ольги Миколаївни про стягнення заборгованості. 
Судом викликаються в судове засідання відповідачі: Анцута Вадим Пе-
трович, 09.06.1977 р. народження, останнє відоме місце проживання: 
вул. Фабріціуса, 9, кв. 69, м. Кам’янець-Подільський, та Скрипка Оль-
га Миколаївна, 28.06.1980 р.н., останнє відоме місце проживання: пров. 
Лабораторний, буд. 24, кв. 68, м. Київ, 01133. В разі неявки відповіда-
чів у судове засідання справа буде слухатись без їхньої участі за наяв-
ними матеріалами.

Яковлєв Ігор Миколайович, 01.01.1971 року народження, останнє ві-
доме місце проживання: Україна, Вінницька область, Тростянецький ра-
йон, смт Тростянець, вул. Шкільна, 21, викликається до Тростянецько-
го районного суду Вінницької області як відповідач по цивільній справі 
за позовом ПАТ «Тростянецький м’ясокомбінат» до Яковлєва Ігоря Ми-
колайовича про стягнення заборгованості, пені та процентів за догово-
ром поставки товару. Судове засідання відбудеться 29 вересня 2017 ро-
ку о 13.00 год. у приміщенні суду за адресою: Вінницька область, Трос-
тянецький район, смт Тростянець, вул. Соборна, 21. У разі неявки від-
повідача до суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній даних 
чи доказів.

Куйбишевський районний суд Запорізької обл. (адреса суду: 71001, Запорізь-
ка обл., смт Куйбишево, вул. Леніна,  26-A) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться  26.09.2017 о 15:00 до Карiка Олена Володимирiвна (останнє відоме місце 
реєстрації: 11614, Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Морозiвка, вул. Миру,  
буд. 111) справа № 275/218/17, суддя Хамзін Т. Р.

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.

Срібнянський районний суд Чернігівської обл. (адреса суду: 17300, Чер-
нігівська обл., смт Срібне, вул. Леніна, 43) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться  26.09.2017 о 14:00 до Крехова Юлія Олександрівна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 17320, Чернігівська обл., Срібнянський р-н, сел. Олек-
синці, вул. Перемоги, буд.  35) справа № 746/282/17, суддя Ходіч В. М.

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

Втрачений паспорт СН 468466, 
виданий 23 січня 1997 р. Ірпінським 
МВГУ МВС України в Ірпінській обл. 
Ірпінським ГО ГУ МОЗД; військо-
вий квиток НТ № 9625924, вида-
ний 24 квітня 1981р.; посвідчен-
ня УБД № 281500, серія АА, видане 
06.05.2004р., зареєстровані на ім’я 
– Нечепоренко Олександр Володи-
мирович, вважати недійсними.

Втрачений судновий білет, 

зареєстрований за Насаликом 

Ігорем Степановичем 

на туристичний моточовен 

«Regal 1800», бортовий 

реєстраційний номер УДД-637-К, 

вважати недійсним.

Володарський районний суд Київської області ви-
кликає в судове засідання відповідачів: Галицьку Ві-
кторію Сергіївну, 29.03.1980 року народження; Га-
лицького Богдана Павловича, 19.06.1977 року на-
родження, у цивільній справі № 364/713/17, прова-
дження № 2/364/262/17 за позовом Державної іпо-
течної установи до Галицької Вікторії Сергіївни, Га-
лицького Богдана Павловича про стягнення заборго-
ваності за договором про іпотечний кредит.

Судове засідання призначено на 25.09.2017 року 
о 14.30 год. у приміщенні Володарського районного 
суду Київської області в залі № 1.

Головуючий суддя Моргун Г. Л.

Вінницький міський суд Вінницької області викли-
кає як відповідача Абашева Євгенія Олександровича: 
вул. Прожекторна, 1/110, м. Донецьк, у судове засі-
дання, яке відбудеться 25 вересня 2017 року о 09 год. 
30 хв. під головуванням судді Гуменюка К. П. (зал с/з 
№ 31, вул. Грушевського, 17, м. Вінниця), у цивільній 
справі № 127/10544/17 за позовом Сахарової К. І. до 
Абашева Є. О. про стягнення аліментів.

У випадку неявки в судове засідання, справа буде 
розглянута без участі відповідача.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Дудін Микола Миколайович, 

28.10.1991 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 
КПК України викликається 26 вересня 2017 ро-
ку на 12.00 год. до старшого слідчого прокурату-
ри Харківської області Стецюка Т. І. у каб. 60 за 
адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 
4 (тел. 057-732-83-81) для проведення слідчих та 
процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 420162200000001040 за ч. 3 ст. 368 КК України. 

Козятинський міськрайонний суд Вінницької обл. (адреса 
суду: 22100, Вінницька обл., м. Козятин, вул. Грушевського, 
64) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться  09.10.2017 о 10:00 до Мекрюкова Світлана Микола-
ївна (останнє відоме місце реєстрації: 22141, Вінницька обл., 
Козятинський р-н, с. Махаринці, вул. Садова, буд. 6) справа 
№ 133/1205/17, суддя Воронюк В. А.

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.

Вінницький міський суд Вінницької області викликає як 
відповідача Абашева Євгенія Олександровича: вул. Про-
жекторна, 1/110, м. Донецьк, у судове засідання, яке відбу-
деться 9 жовтня 2017 року о 12 год. 00 хв. під головуван-
ням судді Гуменюка К. П. (зал с/з № 31, вул. Грушевського, 
17, м. Вінниця), у цивільній справі № 127/14340/17 за позо-
вом Сахарової К. І. до Абашева Є. О. про позбавлення бать-
ківських прав.

У випадку неявки в судове засідання, справа буде роз-
глянута без участі відповідача.

Змїївський районний суд Харківської області повідомляє Бабенка Олексія Олексі-
йовича, 30.03.1983 року народження, останнє відоме місце проживання: Луганська 
область, м. Брянка, вул. Богдана Хмельницького, буд. 4, про судове засідання по ци-
вільній справі за позовом Бабенко Олени Геннадіївни до Бабенка Олексія Олексійо-
вича про стягнення аліментів на утримання неповнолітніх дітей. Судове засідання 
відбудеться 4 жовтня 2017 року о 08 годині 30 хвилин у приміщенні Зміївського ра-
йонного суду Харківської області за адресою: Харківська область, м. Зміїв, вул. Ад-
міністративна, 6, зал судового засідання 3.

В разі неявки відповідача Бабенка Олексія Олексійовича в судове засідання, спра-
ва буде розглянута за його відсутності на підставі наявних у ній доказів та буде по-
становлене заочне рішення.

Суддя Овдієнко В. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Тіщенко Сергій Володимирович, 07.04.1978 року народження, 
який мешкає за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Артема 108а/110, 
на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися  26.09.17, 
27.09.17, 28.09.17 у період часу з 09.00 до 18.00 годин до каб. № 115 першого СВ 
СУ прокуратури Донецької області, до слідчого Самойленка І. А., за адресою: Доне-
цька область, м. Краматорськ, вул.Рум’янцева, 4а, для проведення за Вашою учас-
тю слідчих дій у кримінальному провадженні № 42016050000000661 від 26.07.2016 
за ч.1 ст.258-3 КК України — допиту як підозрюваного, закінчення досудового роз-
слідування та відкриття матеріалів кримінального провадження, вручення обвину-
вального акта та реєстру матеріалів відповідно до вимог ст. ст. 46, 47, 54, 278, 290, 
291 КПК України. 

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 6 вересня 2017 р. № 634-р 
Київ

Про погодження ставок  
портових зборів  

та тарифів на спеціалізовані  
послуги

Погодити:
встановлення Міністерством інфраструктури застосування ставки корабель-

ного збору для суден у закордонному та каботажному плаванні залежно від то-
го, здійснюють судна закордонне або каботажне плавання;

зниження Міністерством інфраструктури на 75 відсотків ставки корабельно-
го, канального, маякового, санітарного, якірного, причального портових зборів 
та тарифів на послуги із забезпечення лоцманського проведення і регулюван-
ня руху суден для нафтоналивних суден у закордонному плаванні, які здійсню-
ють перевезення (транспортування) транзитної нафти з використанням мор-
ського нафтового термінала «Південний», розташованого у межах морського 
порту Южний;

встановлення Міністерством інфраструктури ставок портових зборів та 
тарифів на послуги із забезпечення лоцманського проведення і регулюван-
ня руху суден на рівні, який дасть змогу створити у морських портах Чор-
номорськ, Миколаїв, Одеса, Южний умови, сприятливі для залучення тран-
зитних нафтопродуктів за варіантом переробки за технологією «море —  
берег — море».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 13 вересня 2017 р. № 638-р 
Київ

Про реалізацію правопросвітницького  
проекту «Я маю право!» у 2017–2019 роках
1. Погодитися з пропозицією Міністерства юстиції стосовно реалізації у 

2017–2019 роках правопросвітницького проекту «Я маю право!» з метою фор-
мування правової культури та правової свідомості у суспільстві, підвищення 
рівня знань громадян щодо гарантованих їм Конституцією та законами Укра-
їни прав у різних сферах життя та навчання громадян знати, реалізовувати та 
захищати свої права.

2. Міністерству юстиції до 8 жовтня 2017 р. розробити та затвердити план захо-
дів з реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!» у 2017–2019 роках.

3. Міністерству юстиції разом з Координаційним центром з надання право-
вої допомоги здійснювати спільні комунікаційні заходи з іншими міністерства-
ми та центральними органами виконавчої влади, обласними та Київською місь-
кою державними адміністраціями за участю органів місцевого самоврядуван-
ня, громадських об’єднань шляхом підтримки інформаційно-просвітницьких 
ініціатив, розроблених відповідно до плану заходів, затвердженого Міністер-
ством юстиції.

4. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, облас-
ним та Київській міській державним адміністраціям забезпечити подання Мі-
ністерству юстиції щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періо-
дом, інформації про проведену роботу.

5. Міністерству юстиції за результатами постійного моніторингу інформа-
ції, отриманої відповідно до пункту 4 цього розпорядження, щокварталу до 20 
числа місяця, що настає за звітним періодом, інформувати Кабінет Міністрів 
України щодо стану реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 20 вересня 2017 р. № 644-р 
Київ

Про передачу акцій публічного акціонерного  
товариства «Дніпрометробуд» у власність 

територіальної громади м. Дніпра
Передати 95 відсотків акцій, що належать державі у статутному капіталі пу-

блічного акціонерного товариства «Дніпрометробуд», у власність територіаль-
ної громади м. Дніпра.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 13 вересня 2017 р. № 648-р 
Київ

Про внесення зміни до пункту 2 
розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 12 квітня 2017 р. № 253
Внести зміну до пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 

квітня 2017 р. № 253 «Про виділення коштів для завершення будівництва інже-
нерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави», замінивши в аб-
заці третьому цифри і слово «15 вересня» цифрою і словом «1 грудня».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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оголошення

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

Оголошення 
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

організатори торгів:

ТОВ «НЬЮТЕНД»

Номер лота: Q80926b18728-Q80926b18733
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

06.10.2017;23.10.2017;06.11.2017;20.11.2017;
04.12.2017;18.12.2017;02.01.2018;17.01.2018.

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/21031-06102017-4

 
ТБ «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА»

Номер лота: Q81026b18734-Q81026b18735
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

06.10.2017;23.10.2017;06.11.2017;20.11.2017;
04.12.2017;18.12.2017;02.01.2018;17.01.2018.

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/20962-06102017-3

 
ТОВ «НВП «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Номер лота: Q81126b18736-Q81126b18737
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до 
відкритих торгів (аукціону) /електро-
нного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

06.10.2017;23.10.2017;06.11.2017;20.11.2017;
04.12.2017;18.12.2017;02.01.2018;17.01.2018.

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/20961-06102017-2

 
КБ «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ»

Номер лота: Q81226b18738-Q81226b18740
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

06.10.2017;23.10.2017;06.11.2017;20.11.2017;
04.12.2017;18.12.2017;02.01.2018;17.01.2018.

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/21053-06102017-5

 
ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУП»

Номер лота: Q81326b18741-Q81326b18744
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

06.10.2017;23.10.2017;06.11.2017;20.11.2017;
04.12.2017;18.12.2017;02.01.2018;17.01.2018.

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/21036

 
ТОВ «МЕРЕЖА ПУБЛІЧНИХ АУКЦІОНІВ»

Номер лота: Q82426b18783
Короткий опис активів (майна) в лоті: Цілісний майновий комплекс, основні засоби.
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: 05.10.2017;20.10.2017;03.11.2017;17.11.2017.

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/21161-05102017-12151

 
ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА

Номер лота: Q82726b18837- Q82726b18845
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

06.10.2017;23.10.2017;06.11.2017;20.11.2017;
04.12.2017;18.12.2017;02.01.2018;17.01.2018.

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/21163-06102017-12146

 
ТОВ «ІТ-КОНТРАКТ»

Номер лота: Q82826b18846-Q82826b18847
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

06.10.2017;23.10.2017;06.11.2017;20.11.2017;
04.12.2017;18.12.2017;02.01.2018;17.01.2018.

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/21147-06102017-12149

В провадженні Галицького районного суду міста Львова (колегія суддів у складі 
головуючого судді Зубачик Н. Б., суддів Волоско І. P., Городецької Л. М.) знаходиться 
спеціальне судове провадження про обвинувачення Маркіна Олександра Борисовича 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 
3 ст. 28 – ч. 2  ст. 364, ч. 3 ст. 28 – ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 – ч. 2 ст. 205, ч. 2,  
ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 – ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України та Кавецького Юрія Петрови-
ча у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2, ч. 5 ст. 27, 
ч. 3 ст. 28 – ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 – ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 – ч. 2 ст. 205, ч. 3 
ст. 28 – ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Повідомляємо, що розгляд справи призначено на 4 жовтня 2017 року о 10 годині 
30 хвилин. Попереджаємо Кавецького Юрія Петровича, 11.10.1979 року народження, 
зареєстрованого за адресою: м. Львів, вул. Єрошенка, 2, кв. 13, та Маркіна Олексан-
дра Борисовича, 02.06.1969 року народження, зареєстрованого за адресою: м. Луцьк, 
вул. Молоді, 17Б, кв. 6, що у випадку неявки в судове засідання на вищевказане чис-
ло, справу буде розглянуто у вашій відсутності на підставі наявних доказів у матеріа-
лах справи.

В Окружний адміністративний суд міста Києва (01051, м. Київ, вул. Петра 
Болбочана, 8, корпус 1) викликається відповідач — Уповноважена особа 
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміні-
страції у ПАТ КБ «ПриватБанк» Соловйова Наталія Анатоліївна, для участі у 
судовому засіданні в адміністративній справі №826/7439/17 за позовом То-
вариства з обмеженою відповідальністю «Керуючий адміністратор Пенсій-
них Фондів «Паритет» про визнання протиправними та скасування рішень 
та наказів, визнання нечинними договорів. Розгляд справи №826/7439/17, 
призначений на 22.11.2017р. о 15 год. 20 хв. Справа буде розглядатись під 
головуванням судді Аблова Є. В. за адресою: м. Київ, вул. Петра Болбочана, 
8, корпус 1, зал судового засідання №39. В разі неявки Уповноваженої особи 
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміні-
страції у ПАТ КБ «ПриватБанк» Соловйової Наталії Анатоліївни справа буде 
розглядатися у її відсутність.

В провадженні Коростишівського районного суду Житомирської області 
перебуває цивільна справа №280/494/17 за позовом Зубенка Віталія Мико-
лайовича до Римара Олексія Петровича, третя особа, яка не заявляє само-
стійних вимог на предмет спору КП «Житомирське обласне міжміське бю-
ро технічної інвентаризації», про поділ житлового будинку, що знаходить-
ся у спільній частковій власності та припинення права спільної часткової 
власності.

Судовий розгляд справи відкладено на 17 жовтня 2017 року о 15 год. 00 
хв. у Коростишівському районному суді за адресою: м. Коростишів, вул. Ге-
роїв Небесної Сотні, 52, суддя Пасічний Т. З., тел. 5-09-70. 

В судове засідання викликається відповідач: Римар Олексій Петрович, 
проживаючий за адресою: м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 19-а, кв. 126.

Явка відповідача до суду обов’язкова. В разі неявки справа буде розгля-
нута у його відсутність за наявними в ній доказами.

Великописарівський районний суд Сумської області викликає Олексієнка 
Максима Борисовича, 08.11.1985 року народження, уродженця м. Кіров РФ, 
у судове засідання, яке відбудеться 5 жовтня 2017 року о 09.00 год. у залі су-
дових засідань суду: смт В. Писарівка, вул. Ярослава Мудрого, 12 Сумської 
області, як відповідача по цивільній справі №575/951/17 за позовом Олексі-
єнко Ірини Анатоліївни до Олексієнка Максима Борисовича про захист пра-
ва власності та усунення перешкод в користуванні житловим приміщенням, 
у зв’язку з визнанням особи такою, що втратила право на користування жит-
ловим приміщенням.

Головуючий суддя по справі Савєльєва А. І.
Явка відповідача в судове засідання обов’язкова.
У разі неявки відповідача в судове засідання без поважної причини або 

неповідомлення про причини неявки, справу буде розглянуто без його учас-
ті на підставі наявних матеріалів справи.

Біловодський районний суд Луганської області викликає відповідача та 
третю особу, яка не заявляє самостійних вимог у цивільній справі за по-
зовом ПАТ «Перший український міжнародний банк» до Ревенка Анатолія 
Васильовича (11.04.1969 р.н., м. Ровеньки Луганської області), третя осо-
ба, яка не заявляє самостійних вимог: Приватне підприємство «Реванш-Ав-
то» (м. Ровеньки Луганської області), про стягнення заборгованості за до-
говором поруки.

Судове засідання відбудеться о 10 годині 30 хвилин 31 жовтня 2017 ро-
ку в 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 Є. О. Соболєв

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми знаходиться цивільна 
справа № 591/3528/17, провадження № 2/591/2044/17 за позовом Кошман 
Марини Олегівни до Моргунова Сергія Михайловича, третя особа — Служба 
у справах дітей Сумської міської ради, про позбавлення батьківських прав.

Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до ч. 9 ст. 74 ЦПК Украї-
ни, викликає до суду Моргунова Сергія Михайловича, останнє відоме місце 
проживання: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, буд. 167, кв. 19, як відпо-
відача по справі на 29 вересня 2017 року об 11.00 год.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Зарічного районного суду  
м. Суми за адресою: м. Суми, вул. Академічна, 13, каб. № 302, 3 поверх,  
головуючий суддя Шелєхова Г. В.

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

Сєвєродонецький міський суд Луганської області повідомляє Пєско-
ву Ігорю Володимировичу, Кічигіній Любові Антонівні, Кічигіну Володи-
миру Васильовичу, мешканцям міста Кадіївки (Стаханова) Луганської об-
ласті, про ухвалення заочного рішення від 27 червня 2017 року по справі  
№ 428/3917/17 за позовом Публічного акціонерного товариства «Держав-
ний ощадний банк України» в особі філії — Луганського обласного управ-
ління Акціонерного товариства «Ощадбанк» до Пєскова Ігоря Володими-
ровича, Кічигіної Любові Антонівни, Кічигіна Володимира Васильовича про 
стягнення заборгованості.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за пись-
мовою заявою відповідачів, яку може бути подано протягом десяти днів з 
дня отримання його копії.

Суддя Д. Б. Баронін

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні судового 
засідання в порядку спеціального судового провадження 

Викликається обвинувачений Савенко Вадим Анатолійович, 
28.07.1969 р.н., зареєстрований: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 10,  
кв. 10, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України в судове за-
сідання, що відбудеться 10.10.2017 р. о 16 год. 00 хв. у залі судових 
засідань № 107 Приморського районного суду м. Одеси за адресою:  
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як обви-
нувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду встановлені 
статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого, пе-
редбачені статтями 139, 323 КПК України.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження відносно Моісеєнко Тетяни Іллівни, 06.03.1953 року 
народження, обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання викликається Моісеєн-
ко Тетяна Іллівна, 06.03.1953 року народження, обвинувачена у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни, яке відбудеться 26 вересня 2017 року о 09.30 год. у приміщен-
ні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул.  
П. Шутова 1, каб. 5, під головуванням судді Захарової А. С.

У разі неявки обвинуваченої, оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження № 1-кп/761/399/2017 за обвинуваченням Колесні-
ченка Вадима Васильовича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 161 КК України, згідно Єдиного державного 
реєстру досудових розслідувань за № 22014000000000510 від 14.11.2014.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судове засідан-
ня по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 28 верес-
ня 2017 року о 10 год. 30 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду  
м. Києва за адресою: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, 602 каб.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження

Суддя А. В. Трубніков

Оболонський районний суд м. Києва викликає Баусова Олександра Ва-
лерійовича, як відповідача по цивільній справі № 2/756/2370/17 за позо-
вом Баусова Валерія Івановича, який діє в своїх інтересах та інтересах не-
повнолітнього Баусова Олексія Олександровича до Баусова Олександра 
Валерійовича, третя особа: Служба у справах дітей Оболонської район-
ної в м. Києві державної адміністрації, про встановлення порядку корис-
тування житловим приміщенням, у судове засідання на 29 січня 2018 р.  
о 15 год. 00 хв.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 27, суддя Луценко О. M.
У разі неявки та неповідомлення суду про причини неявки в судове за-

сідання, справа буде розглянута за вашої відсутності за наявними в ній 
доказами відповідно до ст. 169 ЦПК України.

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

У зв’язку з чим, у підготовче судове засідання викликається Єжель 
Михайло Броніславович, 19.10.1952 р.н., обвинувачений у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 364 КК Укра-
їни, яке відбудеться 9 жовтня 2017 року об 11.00 год. у приміщен-
ні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. 
П.Шутова, 1, каб. 10, під головуванням судді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченого, оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

Дарницький районний суд м. Києва викликає як відповідача Єрка Бори-
са Васильовича (останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. Харківське 
шосе, 51, кв. 171) у судове засідання у справі за позовом Єрко Д. Б. до Єрка Б. В., 
треті особи: Єрко В. М., Єрко Т. Б., про визнання особи такою, що втратила 
право користування житловим приміщенням та визнання права користуван-
ня, яке відбудеться під головуванням судді Комаревцевої Л. В. 27.09.2017 
року о 09 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, кабінет № 128.

Єрко Борис Васильович у випадку неявки зобов’язаний повідомити суд 
про причини неявки.

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

У разі неявки відповідача до суду, справу буде розглянуто по суті за наяв-
ними в ній матеріалами в його відсутність в порядку ст. 169 ч. 4 ЦПК України.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинувачену Доро-
шенко Тетяну Іллівну, 23.06.1955 року народження (останнє відоме місце 
проживання: провулок Радгоспний, 5/30, м. Сімферополь, АР Крим) у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111 ч. 1 КК Укра-
їни, у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 15 годині 00 хвилин 9 
жовтня 2017 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївського ра-
йонного суду міста Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потє-
хіна, 14-а, зал № 3 (головуючий суддя Первушина О. C.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування ого-
лошення, обвинувачена вважається належним чином ознайомлена з його 
змістом.

Приморський районний суд м. Одеси (суддя Тарасов А. В.) викликає Мар-
хасіна Міхіль, Мархасіну Тамару в судове засідання як відповідачів по ци-
вільній справі за позовом ТОВ «ШАНС-2013» до Мархасіна М., Мархасіної 
Т. про розірвання договору купівлі-продажу нерухомого майна та витребу-
вання нерухомого майна із чужого володіння. Судове засідання відбудеться 
18.10.2017 року о 12 годині 30 хвилин у залі судового засідання № 111 При-
морського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 
33. В разі неявки відповідачів у судове засідання на вказану дату, справа бу-
де розглянута за їхньою відсутністю.

Маньківський районний суд Черкаської області викликає в судове 
засідання по цивільній справі №701/1306/16-ц за позовом Богомазо-
вої Тетяни Вікторівни до Ахмедова Ельмана Махіра Огли про розірван-
ня шлюбу, як відповідача Ахмедова Ельмана Махіра Огли. Судове за-
сідання відбудеться о 10.00 год. 11 жовтня 2017 року в приміщенні су-
ду за адресою: вул. Соборна, 8, смт Маньківка Маньківського району 
Черкаської області. У разі неявки відповідача справа буде розглянута 
без його участі.

Суддя А. І. Костенко
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Вищий адміністративний суд Украї-
ни повідомляє, що справа № 875/88/16 
(А/800/3/17) за позовом Макарівської ра-
йонної державної адміністрації до Кози-
ренко Галини Іллівни, третя особа – Дер-
жавне підприємство «Національна енер-
гетична компанія «Укренерго», про при-
мусове відчуження у державну власність 
з мотивів суспільної необхідності части-
ни земельної ділянки, зобов’язання вчи-
нити певні дії буде розглядатися 28 ве-
ресня 2017 року о 14.00 год. у приміщен-
ні Вищого адміністративного суду України 
за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, 
корп. 5, зал №2. Неприбуття сторони в су-
дове засідання не перешкоджає судовому 
розгляду справи.

Суддя О. В. Галяшкін

Мацан Віталій Валерійович, 17.04.1981 
року народження, місце проживання не-
відоме, місце реєстрації: Україна, с. Нова 
Ободівка, вул. Суворова, 138 Тростянець-
кого району Вінницької області, виклика-
ється до Тростянецького районного суду 
Вінницької області як відповідач по ци-
вільній справі за позовом Заїченко Нон-
ни Анатоліївни до Мацана Віталія Вале-
рійовича про стягнення 3% річних та ін-
фляційних втрат за невиконання грошо-
вого зобов’язання. Судове засідання від-
будеться 3 жовтня 2017 року о 14.00 год. 
у приміщенні суду за адресою: Вінницька 
область, Тростянецький район, смт Трос-
тянець, вул. Соборна, 21. У разі неявки 
відповідача до суду справу буде вирішено 
на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Новомосковський міськрайонний суд 
Дніпропетровської області сповіщає, що 
28 вересня 2017 року о 15.00 годині в 
приміщенні Новомосковського міськра-
йонного суду Дніпропетровської облас-
ті (м. Новомосковськ, пров. Козацький, 
8, зал 1) під головуванням судді Парфьо-
нова Д. О. відбудеться розгляд цивільної 
справи за позовом Каралецької Ірини Ми-
хайлівни до Меремяніної Ірини Володи-
мирівни, Холявка Станіслава Миколайо-
вича, Білика Леоніда Анатолійовича, Ре-
ви Віктора Івановича, третя особа — ПП 
«Лікоіл-Трак» про стягнення боргу.

Як відповідачі судом викликаються Хо-
лявко Станіслав Миколайович та Рева Ві-
ктор Іванович, місце проживання яких су-
ду невідомо.

Дунаєвецький районний суд Хмельниць-
кої області викликає в судове засідання Сто-
рож Раїсу Леонідівну (09.05.1976 р.н.), та Сто-
рожа Володимира Володимировича (08.12.1974 
р.н.), зареєстрованих за адресою: м. Дунаїв-
ці, вул. Партизанська, 11 Хмельницької облас-
ті, як відповідачів по справі №674/882/17, пров. 
№2/674/599/17 за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» 
до Сторож Р. Л., Сторожа В. В. про стягнення 
заборгованості за кредитним договором, яке 
відбудеться 19.10.2017 р. о 08.00 год. у залі су-
ду за адресою: вул. Красінських, 11, м. Дунаївці, 
Хмельницька область, 32400.

В разі неявки відповідачів у судове засідання 
або неповідомлення про причину неявки, спра-
ва буде розглянута за наявними матеріалами за 
їхньої відсутності (заочний розгляд).

Голова суду В. М. Шклярук

Сватівський районний суд Луганської 
області, розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя 
Перемоги, 34, викликає Ляшенка Сергія 
Леонідовича, як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/11215/17 
за позовною заявою Ляшенко Віти Леоні-
дівни до Ляшенка Сергія Леонідовича про 
розірвання шлюбу, що відбудеться 28 ве-
ресня 2017 року о 10.10 год.

У разі неявки на вказане судове засі-
дання, суд розглядатиме справу без ва-
шої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Л. М. Осіпенко

Бердянським міськрайонним судом 
Запорізької області (суддя Прінь І. П., за 
адресою: м. Бердянськ, вул. Консульська, 
64, каб. № 302) 19 жовтня 2017 року о 08 
годині 15 хвилин буде розглядатися ци-
вільна справа за позовом Охріменко Ні-
ни Тихонівни до Ніколсон Вероніки Сергі-
ївни про визнання особи такою, що втра-
тила право користування житловим при-
міщенням.

В судове засідання викликається відпо-
відачка Ніколсон B.C. У разі неявки відпо-
відачки справа буде розглянута за наяв-
ними в ній матеріалами.

Деснянський районний суд м. Києва 

викликає як відповідачів: Баринфельда О. І. 

та Березовську Є. М. у судове засідання, 

яке призначено на 15 годину 00 хвилин 

28.09.2017 року по цивільній справі за 

позовом Малиновського В. Є. до Конон-

чук М. А., Бурда М. М., Баринфельда О. І., 

Жучкової Н.В., Афанасіаді Д. Р., Березов-

ської Є. М., Кузика П. В. про захист честі 

й гідності (кабінет № 38, пр. Маяковсько-

го, 5-в, м. Київ).

Суддя О. В. Журавська

Києво-Святошинський районний суд 
Київської області повідомляє відповіда-
чів, що розгляд цивільної справи за по-
зовом Приватного акціонерного товари-
ства «Страхова компанія «Арсенал Стра-
хування» до Шпари Віталія Валерійовича 
про відшкодування страхового відшкоду-
вання в порядку регресу відбудеться о 12 
год. 45 хв. 18 жовтня 2017 року в примі-
щенні Києво-Святошинського районного 
суду Київської області за адресою: м. Ки-
їв, вул. Мельниченка, 1.

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

Суддя А. Я. Волчко

Уманський міськрайонний суд Чер-
каської області викликає в судове засі-
дання відповідача Дигалюка Анатолія 
Миколайовича, який зареєстрований за 
адресою: с. Острівець, вул. Партизанська, 
24, фактично проживає: с. Острівець, вул. 
Партизанська, 17 Уманського району Чер-
каської області, по справі за позовом Ди-
галюк Тетяни Петрівни до Дигалюка Ана-
толія Миколайовича про поділ майна.

Судове засідання відбудеться 30 жов-
тня 2017 року о 12 год. 30 хв. у примі-
щенні Уманського міськрайонного суду за 
адресою: м. Умань, вул. Садова, 5.

У разі неявки відповідача справа буде 
розглянута без вашої участі.

Суддя А. Б. Коваль

Великоновосілківський районний суд До-
нецької області в зв’язку з розглядом ци-
вільної справи 220/1392/17 (провадження 
2/220/539/17) за позовом Степанової Вікторії Ві-
кторівни до Багатирської сільської ради Вели-
коновосілківського району Донецької області, 
Бурматової Варвари Вікторівни, Лемешка Ми-
коли Вікторовича про визначення додаткового 
строку для прийняття спадщини повідомляє, що 
судове засідання призначено на 29.09.2017 р. о 
09.00 год. у приміщенні суду за адресою: До-
нецька область, Великоновосілківський район, 
смт Велика Новосілка, вул. Фонтанна, 21. Суддя 
Якішина О. М. Суд викликає як відповідачів: Бур-
матову Варвару Вікторівну, Лемешка Миколу Ві-
кторовича. Явка до суду обов’язкова. В разі не-
явки відповідачів у судове засідання справа бу-
де розглянута за їхньої відсутності.

Люботинський міський суд Харківської 
області викликає відповідача Ноженка 
Миколу Андрійовича, останнє відоме міс-
це мешкання якого: ХО, м. Люботин, вул. 
Крупської, 11, у судове засідання як відпо-
відача в цивільній справі № 630/385/17 за 
позовом Лосєва Віктора Сергійовича про 
визнання договору купівлі-продажу дій-
сним та визнання права власності на до-
моволодіння, яке відбудеться 03.10.2017 
року о 14.00 годині в приміщенні суду за 
адресою: ХО, м. Люботин, вул. Некрасо-
ва, 10, зал №5. У разі неявки відповідача 
до суду без поважних причин справа буде 
розглянута за його відсутності.

Люботинський міський суд Харків-
ської області викликає відповідачку Гри-
ценко Карину Володимирівну, 02.06.1992 
р.н., останнє відоме місце мешкання якої: 
ХО, м. Люботин, сщ. Коваленки, вул. Дач-
на, 3, у судове засідання як відповідачку 
в цивільній справі № 630/416/17 за позо-
вом Виконавчого комітету Люботинської 
міської ради Харківської області про по-
збавлення батьківських прав, яке відбу-
деться 12.10.2017 року о 10.00 годині в 
приміщенні суду за адресою: ХО, м. Лю-
ботин, вул. Некрасова, 10, зал № 5. У ра-
зі неявки відповідачки до суду без поваж-
них причин справа буде розглянута за її 
відсутності.

Броварський міськрайонний суд Ки-
ївської області викликає Короткова Ан-
дрія Петровича, Почукаєва Сергія Олек-
сандровича як відповідачів за позо-
вом Подоляна С. В. до Короткова А. П.,  
Почукаєва C. O. про визнання осіб таки-
ми, що втратили право користування жи-
лим приміщенням, розгляд справи при-
значений на 28.09.2017 р. о 10.30 год. у 
приміщенні суду за адресою: Київська 
обл., м. Бровари, вул. Грушевського, 2, 
каб. № 309.

Одночасно суд роз’яснює, що неяв-
ка відповідачів є підставою для розгляду 
справи в заочному порядку на підставі на-
явних у ній документів.

Суддя Т. В. Селезньова

Коропський районний суд Чернігівської 
області (вул. Кибальчича, 12, смт Короп Чер-
нігівської області, 16200) викликає в судо-
ве засідання на 09.30 годину 13 жовтня 2017 
року Лепіліну Ольгу Вадимівну, останнє ві-
доме місце проживання: смт Короп Чернігів-
ської області, вул. Київська, 35, як відповіда-
чку по цивільній справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «ВСЕУКРАЇН-
СЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ» до Лепіліної Оль-
ги Вадимівни про стягнення заборгованості 
за кредитним договором.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки 
відповідачки, суд відповідно до вимог ст. 169 
ЦПК України, справу розглядатиме за наяв-
ними матеріалами на підставі наявних у ній 
доказів.

Суддя О. П. Грушко

Голосіївський районний суд м. Києва 
викликає відповідача Нісінюка Сергія Во-
лодимировича, який проживає за адре-
сою: м. Київ, вул. Васильківська, 49/1,  
кв. 106, у судове засідання, яке призна-
чено на 04.10.2017 року о 14.00 годині 
по цивільній справі за позовом ПАТ «СК 
«Українська страхова група» до Нісіню-
ка Сергія Володимировича про відшко-
дування шкоди, заподіяної внаслідок до-
рожньо-транспортної пригоди.

Адреса суду: м. Київ, вул. Потєхіна,  
14-а, каб. 21.

Суддя Н. П. Чередніченко

Монастирищенський районний суд Черкась-
кої обл. (адреса суду: 19100, Черкаська обл.,  
м. Монастирище, вул. Леніна, 98) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться 27.09.2017 о 08:30 до Гармашов 
Сергій Валерійович (останнє відоме місце реє-
страції: 19114, Черкаська обл., Монастирищен-
ський р-н, смт Цибулів, вул. Дзигунського, буд. 
30) справа № 702/783/17, суддя Мазай Н. В.

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

Кілійський районний суд Одеської обл. 
(адреса суду: 68300, Одеська обл., м. Кілія, 
вул. Леніна, 19) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнен-
ня заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться  27.09.2017 о 09:45 до Кожокар 
Поліна Вікторівна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 68303, Одеська обл., м. Кілія, вул. 
Дунайська, буд. 41) справа № 502/1488/17,  
суддя Ібадова Н. П.

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 ого-
лошення відповідач по справі вважається на-
лежним чином повідомленим про час, день 
та місце проведення судового засідання.

Корабельний районний суд м. Миколаєва 
(адреса суду: 54051, Миколаївська обл., м. Ми-
колаїв, вул. Самойловича, 29 а) викликає відпо-
відача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться  23.10.2017 о 15:30 до Жорняк 
Лариса Григоріївна (останнє відоме місце реє-
страції: 54000, Миколаївська обл., м. Микола-
їв, вул. Жукова, буд. 69) справа № 488/900/17,  
суддя Селіщева Л. І.

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

Первомайський міськрайонний суд Микола-
ївської обл. (адреса суду: 55200, Миколаївська 
обл., м. Первомайськ, вул. К.Маркса, 18) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості, у судове 
засідання, яке відбудеться 28.09.2017 о 09:30 до 
Бойко Олег Миколайович (останнє відоме місце 
реєстрації: 55213, Миколаївська обл., м. Перво-
майськ, вул. Коротченка, буд. 11, кв. 2) справа  
№ 484/2586/17, суддя Мельничук 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 су-
дового засідання.

Сватівський районний суд Луганської 
області, розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає Чебушеву 
Анастасію Ярославівну, як відповідачку 
в судове засідання по цивільній справі  
№ 426/11216/17 за позовною заявою Чер-
ної Лідії Михайлівни до Чебушевої Анас-
тасії Ярославівни, третя особа: Сватівська 
міська рада, про усунення перешкод у ко-
ристуванні житловим будинком шляхом 
зняття з реєстраційного обліку, що відбу-
деться 19 жовтня 2017 року об 11.00 год.

У разі неявки на вказане судове засі-
дання, суд розглядатиме справу без ва-
шої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Л. М. Осіпенко

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження № 1-кп/761/736/2017 за обвинуваченням Мінкіна В. В. 
за ч. 5 ст. 191 КК України, згідно Єдиного державного реєстру досудових роз-
слідувань за №12016100100014311 від 10.11.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий розгляд 
по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 09.10.2017 ро-
ку о 08 год. 30 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за 
адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, каб. №501.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Л. Л. Щебуняєва

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Плотниць-
кого Ігоря Венедиктовича, 24.06.1964 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: м. Луганськ, вул. Шевченка, 4, кв. 69) у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 258, ч. 3 ст. 332 КК України в судове засідан-
ня, яке відбудеться 9 жовтня 2017 року о 09 год. 00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
зал № 5, каб. 28, під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва знаходить-
ся цивільна справа за позовом Тімченка Віктора Миколайовича до Чиж-
маря Юрія Івановича, Притули Олени Юріївни про визнання недостовір-
ною інформації, зобов’язання її спростування, про захист честі, гіднос-
ті та ділової репутації.

Розгляд зазначеної справи повторно призначено на 9 листопада 
2017 року о 15 годині 00 хвилин у Шевченківському районному суді  
м. Києва (адреса суду: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. 409).

Суд викликає в судове засідання Притулу Олену Юріївну як відпові-
дачку.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповідачки, справа буде 
розглянута за наявними матеріалами.

Суддя О. Ф. Малинников

Кремінський районний суд викликає Коваленка Вячеслава Михайловича, який за-
реєстрований за адресою: Луганська область, м. Кіровськ, смт Донецький, кв-л 30 лєт 
Побєди, буд. 6, кв. 58, Єфименка Анатолія Олександровича, який зареєстрований за 
адресою: Луганська область, м. Кіровськ, смт Донецький, вул. Шевченка, буд. 41, кв. 8, 
Макулькіна Петра Миколайовича, який зареєстрований за адресою: Луганська область,  
м. Кіровськ, смт Донецький, вул. Пархоменка, буд. 11, як відповідачів у судове засідан-
ня з цивільної справи № 414/1674/17, провадження № 2/414/454/2017 за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії – 
Луганського обласного управління AT «Ощадбанк» до Коваленка Вячеслава Михайло-
вича, Єфименка Анатолія Олександровича, Макулькіна Петра Миколайовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 29 вересня 2017 ро-
ку о 08 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Кремін-
на, пл. Красна, буд. 5.

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

Суддя Ковальов В. М.

Харківський районний суд Харківської обл. (адреса суду: 62458, Харківська 
обл., смт Покотилівка, вул. Калініна, 18) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

26.09.2017 о 09:00 до Осауленко Інна Миколаївна (останнє відоме місце реє-
страції: 62416, Харківська обл., Харківський р-н, с. Пісочин, вул. Дачна, буд. 18) 
справа № 635/3053/17, суддя Шинкарчук Я. А.

26.09.2017 о 09:30 до Поцелуйко Ростислав Вадимович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 62482, Харківська обл., Харківський р-н, с. Докучаєвське(Комуніст), 
вул. Докучаєвська, буд. 6, гурт.) справа № 635/3051/17, суддя Шинкарчук Я. А.

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.

 Чернігівський районний суд Чернігівської обл. (адреса суду: 14000, Чернігів-
ська обл., м.Чернігів, вул. Воровського, 4) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться:

31.10.2017 о 14:30 до Сидорець Любов Петрівна (останнє відоме місце  
реєстрації: 01001, Київська обл., м. Київ, вул. М.Гречко, буд. 18а, кв. 36) справа  
№ 748/3212/15-ц, суддя Майборода С. М.

02.10.2017 о 14:30 до Лесь Антоніна Віталіївна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 15522, Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Нове, вул. Центральна, буд. 22, 
кв. 16) справа № 748/2085/17, суддя Криворученко Д. П.

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.

Буринський районний суд Сумської обл. (адреса су-
ду: 41700, Сумська обл., м. Буринь, вул. Свердлова, 
50) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться 05.10.2017 о 10:00 до Колесник Ган-
на Павлівна (останнє відоме місце реєстрації: 41700, 
Сумська обл., м. Буринь, вул. Ватутіна, буд. 36) справа  
№ 574/62/17, суддя Чудопалов С. 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.

Суворовський районний суд м.Одеси (адреса су-
ду: 65003, Одеська обл., м. Одеса, вул.Чорноморсько-
го козацтва, 68) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання, яке відбудеться  27.09.2017 о 10:00 
до Острожнюк Олександр Сергійович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 65123, Одеська обл., м. Одеса, 
вул. Академіка Заболотного, буд. 60/1, кв. 34) справа  
№ 523/10945/17, суддя Малиновський О. 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.

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

26.09.2017 об 11:00 до Цуркан Олена Георгіївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 58029, Чернівецька 
обл., м. Чернівці, вул. Головна, буд. 210, кв. 37) справа 
№ 0417/2367/2012, суддя Зосименко С. Г.

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.

 Білоцерківський міськрайонний суд Київської обл. (адреса суду: 09113, 
Київська обл., м. Біла Церква, вул. Турчанінова, 7) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться:

26.09.2017 о 16:00 до Омельянчик Руслан Вікторович (останнє відоме 
місце реєстрації: 09113, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Декабристів, буд. 
75, кв. 167) справа № 357/5285/17, суддя Бондаренко О. В.

26.09.2017 о 09:00 до Дмитренко Олег Володимирович (останнє відоме 
місце реєстрації: 09109, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Лесі Українки, 
буд. 74) справа № 357/5651/17, суддя Бондаренко О. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про 
причини неявки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними 
доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.  З опублікуванням цього оголо-
шення відповідач по справі вважається належним чином повідомленим про 
час, день та місце проведення судового засідання.
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ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
№ 10/4/1-22448-16 від 18.09.2017
Панков Микола Олександрович, 02.12.1954 року народження, проживаючий (зареєстрований) за адресою: Ро-

сійська Федерація, м. Москва, пров. Великий Каретний, буд. 17, кв. 81, місце проходження державної служби — Мі-
ністерство оборони Російської Федерації, дислоковане за адресою: м. Москва, вул. Знаменка, 19, відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135, 137, 297-5 Кримінального процесуального кодексу України (далі — КПК України) викликаєть-
ся 26 вересня 2017 року о 10:00 год. до Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України за адре-
сою: м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 2-а, кабінет № 9 (тел. 044-242-09-02) для участі у проведенні допи-
ту як підозрюваного у кримінальному провадженні № 42016000000002295 від 09.09.2016 за ознаками криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110;  ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 
Кримінального кодексу України.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний зобов’язаний прибути за викликом до слід-
чого, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк – заздалегідь повідомити про це слідчого.

Згідно зі ст. 138 КПК України, поважними причинами неприбуття особи на виклик є: 1) затримання, тримання 
під вартою або відбування покарання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішен-
ня; 3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини); 4) відсут-
ність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 5) тяжка хворо-
ба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тим-
часово залишити цей заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загро-
за їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлю-
ють з’явлення особи на виклик.

Статтею 139 КПК України передбачені наслідки неприбуття на виклик: 
ч. 1 - якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне під-

твердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без по-
важних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмі-
рі: 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.

ч. 2 - У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного може бути застосовано привід.
ч. 5 - Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на ви-

клик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержав-
ний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціаль-
ного судового провадження.

Згідно з п. 201 розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України, положення ч. 5 ст. 139 цього Кодексу поширю-
ються також на осіб, які понад шість місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кри-
мінальної відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами України, на 
тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.

Старший слідчий в особливо важливих справах
Головної військової прокуратури
Генеральної прокуратури України           О. Рижий 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
№ 10/4/1-22447-16 від 18.09.2017
Булгаков Дмитро Віталійович, 20.10.1954 року народження, проживаючий (зареєстрований) за адресою: Росій-

ська Федерація, м. Москва, вул. Рубльовське шосе, буд. 18, корп. 3, кв. 72, місце проходження служби — Мініс-
терство оборони Російської Федерації, дислоковане за адресою: м. Москва, вул. Знаменка, 19, відповідно до вимог 
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ня; 3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини); 4) відсут-
ність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 5) тяжка хворо-
ба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тим-
часово залишити цей заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загро-
за їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлю-
ють з’явлення особи на виклик.

Статтею 139 КПК України передбачені наслідки неприбуття на виклик: 
ч. 1 - якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне під-

твердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без по-
важних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмі-
рі: 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.

ч. 2 - У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного може бути застосовано привід.
ч. 5 - Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на ви-

клик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержав-
ний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціаль-
ного судового провадження.

Згідно з п. 201 розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України, положення ч. 5 ст. 139 цього Кодексу поширю-
ються також на осіб, які понад шість місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кри-
мінальної відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами України, на 
тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.

Старший слідчий в особливо важливих справах
Головної військової прокуратури
Генеральної прокуратури України           О. Рижий 

Слов’янський міськрайонний суд Доне-
цької області (84112, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, 2) розглядає цивільну спра-
ву про стягнення заборгованості за позовом 
ПАТ «Міський комерційний банк» до відпові-
дачки Гулєй Олени Вікторівни, останнє міс-
це реєстрації та проживання: Донецька обл., 
м. Горлівка, вул. Сонячна, буд. 4, кв. 1, яка 
викликається 26 вересня 2017 року о 13 год. 
40 хв. до суду для участі у розгляді справи 
по суті.

Відповідачці пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку 
неприбуття відповідачка повинна повідомити 
суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута в її відсутність.

Суддя Кузнецов Р. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької 
області повідомляє, що за адресою: Донецька 
область, м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 201, 26 ве-
ресня 2017 року о 13.00 годині відбудеться су-
дове засідання у кримінальному провадженні за 
обвинуваченням Мартиненка Юрія Михайлови-
ча у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. В судо-
ве засідання викликається обвинувачений Мар-
тиненко Юрій Михайлович (зареєстрований за 
адресою: Донецька область, Бахмутський ра-
йон, м. Сіверськ, вул. Леніна, 39). У разі немож-
ливості з’явитися до суду, просимо повідоми-
ти про причини неможливості прибуття в судо-
ве засідання. Справу розглядає колегія суддів у 
складі головуючого судді Брежнева О. А., членів 
колегії — судді Конопленко О. С., Погрібна Н. М.

Приморський районний суд міста Марі-
уполя викликає до суду як обвинувачено-
го Годлевського Олександра Миколайовича, 
останнє місце проживання якого: місто Вол-
новаха, вул. Ватутіна, будинок 68, по кримі-
нальному провадженню щодо Годлевського 
О. М. за ст. 258 ч. 1 КК України.

Судове засідання відбудеться 26 верес-
ня 2017 року о 10.00 годині в приміщенні су-
ду за адресою: м. Маріуполь, проспект Буді-
вельників, б. 52-а, кабінет № 3.

Явка обвинуваченого до суду обов’язкова. 
У разі неявки без поважної причини, оголо-
шення вважається належним повідомленням 
і справу буде розглянуто по суті за наявними 
матеріалами справи.

Суддя Н. М. Курбанова

Приморський районний суд м. Маріупо-
ля викликає як обвинуваченого Береста Ва-
лерія Григоровича, який мешкав за адресою: 
м. Донецьк, вул. Горна, б. 2, кв. 67, по кри-
мінальному провадженню щодо Береста В. Г., 
у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК 
України.

Судове засідання відбудеться 26 вересня 
2017 року о 09.30 годині в приміщенні суду 
за адресою: м. Маріуполь, пр. Будівельників, 
52-А, кабінет №24.

Явка відповідача до суду обов’язкова. У 
разі неявки до суду без поважних причин, 
оголошення вважається належним повідо-
мленням і справу буде розглянуто по суті за 
наявними матеріалами справи.

Суддя Д. Г. Пантелєєв

Приморський районний суд м. Маріупо-
ля викликає як обвинуваченого Кратірова Ге-
оргія Костянтиновича, який мешкав за адре-
сою: м. Донецьк, пр. Комсомольський, б. 31, 
кв. 66, по кримінальному провадженню що-
до Кратірова Г. К. у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Судове засідання відбудеться 26 вересня 
2017 року о 09.00 годині в приміщенні суду 
за адресою: м. Маріуполь, пр. Будівельників, 
52-А, кабінет № 24.

Явка відповідача до суду обов’язкова. У 
разі неявки до суду без поважних причин, 
оголошення вважається належним повідо-
мленням і справу буде розглянуто по суті за 
наявними матеріалами справи.

Суддя Д. Г. Пантелєєв

Вишгородський районний суд Київ-
ської області повідомляє, що в проваджен-
ні суду розглядається цивільна справа  
№ 363/1264/17 за позовом Чепілка Романа 
Євгеновича до Товариства з обмеженою від-
повідальністю «Глобал Фінансіал Менедж-
мент Груп» про стягнення коштів за догово-
рами банківського вкладу.

Судове засідання відбудеться 25 жовтня 
2017 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: 
Київська область, м. Вишгород, вул. Кургузо-
ва, 7, кабінет № 17.

У разі неявки представника відповідача 
ТОВ «Глобал Фінансіал Менеджмент Груп» 
без поважних причин справа буде розгляну-
та за його відсутності.

Суддя М. Б. Баличева

Вишгородський районний суд Київ-
ської області повідомляє, що в прова-
дженні суду розглядається цивільна спра-
ва № 363/1543/17 за позовом Волкова 
Олександра Петровича до Волкової Окса-
ни Тарасівни про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 10 жов-
тня 2017 року о 14 годині 30 хвилин за 
адресою: Київська область, м. Вишгород, 
вул. Кургузова, 7, кабінет № 17.

У разі неявки відповідачки Волкової 
О.Т. без поважних причин справа буде 
розглянута за її відсутності.

Суддя М. Б. Баличева

Дружківський міський суд Донецької 
області викликає відповідача Красніко-
ва Віталія Павловича, останнє відоме міс-
це проживання: Донецька обл., м. Друж-
ківка, вул. Короленка, буд. 1, кв. 107, по 
справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
до Краснікова Віталія Павловича про стяг-
нення заборгованості за кредитним дого-
вором, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 26 вересня 2017 р. о 09.00 год. у при-
міщенні суду за адресою: Донецька обл., 
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45. В разі не-
явки в судове засідання суд розглядатиме 
справу за відсутності відповідача за наяв-
ними в ній доказами.

Суддя Т. Л. Панова

Дружківський міський суд Донецької 
області викликає відповідача Нужного 
Олександра Олександровича, останнє ві-
доме місце проживання: Донецька обл., 
м. Дружківка, вул. Новосадова, буд. 6а, 
кв. 3, по справі за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» до Нужного Олександра Олек-
сандровича про стягнення заборгованос-
ті за кредитним договором, у судове засі-
дання, яке відбудеться 26 вересня 2017 р. о 
10.00 год. у приміщенні суду за адресою: 
Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгель-
са, 45. В разі неявки в судове засідання 
суд розглядатиме справу за відсутності 
відповідача за наявними в ній доказами.

Суддя Т. Л. Панова

Дружківський міський суд Донецької 
області викликає відповідача Підчерніна 
Ярослава Олеговича, останнє відоме міс-
це проживання: Донецька обл., м. Друж-
ківка, вул. Л. Костіна (Островського), 132, 
по справі за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» до Підчерніна Ярослава Олеговича 
про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, у судове засідання, яке 
відбудеться 26 вересня 2017 р. о 13.00 
год. у приміщенні суду за адресою: Доне-
цька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45. 
В разі неявки в судове засідання суд роз-
глядатиме справу за відсутності відпові-
дача за наявними в ній доказами.

Суддя Т. Л. Панова

Дніпровський районний суд міста Киє-
ва викликає Іллічова Миколу Миколайо-
вича як обвинуваченого на 10 год. 00 хв. 
9 жовтня 2017 року в справі за обвинува-
ченням Іллічова Миколи Миколайовича, 
09.09.1980 року народження, у вчиненні 
кримінального правопорушення (злочи-
ну), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни, за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, 
каб. 40.

У разі неявки обвинуваченого до суду, 
оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Бірса О. В.

Броварський міськрайонний суд Ки-
ївської області викликає Руденко Тетя-
ну Миколаївну як відповідачку в справі за 
позовом Стасевич Ірини Вікторівни до Ру-
денко Тетяни Миколаївни про відшкоду-
вання шкоди у судове засідання, яке при-
значено на 2 жовтня 2017 року о 10 год. 
15 хв. у приміщенні суду за адресою: Ки-
ївська обл., м. Бровари, вул. Грушевсько-
го, 2, каб. № 214.

В разі вашої неявки справу буде роз-
глянуто за наявними матеріалами в ній.

Суддя В. С. Сердинський

Деснянський районний суд м. Києва ви-
кликає обвинуваченого Кисельова Євгена 
Михайловича, 23.01.1962 року народжен-
ня (останнє відоме місце проживання: АР 
Крим, м. Керч, вул. Свердлова, 4) у підготов-
че судове засідання в кримінальному прова-
дженні №42016000000003297 за ст. 111 ч. 1 
КК України, яке відбудеться 9 жовтня 2017 
року о 10.00 годині в приміщенні Деснян-
ського районного суду м. Києва за адресою:  
м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, зал судо-
вих засідань №2, під головуванням судді  
Броновицької О. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду, 
оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутності обвинувачено-
го в порядку спеціального судового прова-
дження.

 Верхньорогачицький районний суд Херсон-
ської обл. (адреса суду: 74400, Херсонська обл., 
смт Верхній Рогачик, вул. Леніна, 60) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості у судове засідан-
ня, яке відбудеться     27.09.2017 о 10:00 до Бо-
лог Іван Іванович (останнє відоме місце реє-
страції: 74400, Херсонська обл., смт Верхній Ро-
гачик, вул. 35-річчя Перемоги, буд. 9) справа  
№ 651/385/17, суддя Загрунний В. Г.

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

Долинський районний суд Кіровоградської 
обл. (адреса суду: 28500, Кіровоградська обл.,  
м. Долинська, вул. Нова, 110) викликає відпо-
відача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості у судове засідання, 
яке відбудеться 04.12.2017 о 09:00 до Сергієнко 
Сергій Миколайович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 28501, Кіровоградська обл., м. Долин-
ська, вул. Миколи Островського, буд. 71) справа  
№ 388/354/17, суддя Баранський Д. М.

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

Кузнецовський міський суд Рівненської обл. (адреса суду: 34400, 
Рівненська обл., м. Кузнецовськ, майдан Будівельників, 3) повідомляє  
про те, що по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»:

01.08.2017 до Романченко Тетяна Євгенівна (останнє відоме місце 
реєстрації: 34402, Рівненська обл., м. Вараш, мкрн Перемоги, буд. 46, 
кв. 21) справа № 01-08-2017, суддя Мануляк Ю. В.

було ухвалено заочне рішення, позовні вимоги задоволено повніс-
тю або частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що заочне рішення 
може бути переглянуто шляхом подання заяви протягом десяти днів 
з дня опублікування цього оголошення.

Новоселицький районний суд Чернівецької обл. (адреса суду: 
60300, Чернівецька обл., м. Новоселиця,  вул. 1 Травня, 4а) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення за-
боргованості у судове засідання, яке відбудеться  03.10.2017 о 15:00 
до Олентир Микола Миколайович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 60330, Чернівецька обл., Новоселицький р-н., с. Рингач) справа  
№ 720/874/16-ц, суддя Павлінчук С. 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.

Втрачений 

судновий білет 

С.Б.№004283 на судно 

з бортовим номером 

№ КИВ-5381-К, власник 

Бєлік Микола Юрійович, 

вважати недійсним.

Хмельницький міськрайонний суд (адреса суду: 29000, Хмель-
ницька обл., м. Хмельницький, вул. Театральна, 54) викликає відпові-
дача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованос-
ті у судове засідання, яке відбудеться  27.09.2017 о 12:30 до Черно-
бай Павло Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 29000, 
Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Перемоги, буд. 10-б, кв. 22) 
справа № 686/1305/17, суддя Логінова С. М.

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.

Ізюмський міськрайонний суд Харківської обл. (адреса суду: 64300, Харків-
ська обл., м. Ізюм, вул. Соборна, 52) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться  
27.10.2017 о 12:00 до Забашта Наталія Олександрівна (останнє відоме місце реє-
страції: 64331, Харківська обл., Ізюмський р-н, с. Липчанівка, вул. Миру, буд. 90) 
справа № 623/1732/17, суддя Винниченко П. П.

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.

Вишгородський районний суд Київської області (адреса суду: 07300, Київська 
обл., м. Вишгород, вул. Кургузова, 7) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться  
27.09.2017 об 11:20 до Старенький Вадим Олександрович (останнє відоме місце 
реєстрації: 07354, Київська обл., Вишгородський р-н, с.Нові Петрівці, вул. Гречка, 
буд. 52) справа № 363/488/17, суддя Баличева М. Б.

 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.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова (адреса суду: 61007, Харків-
ська обл., м. Харків, пр-т Орджонікідзе, 7) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться  27.09.2017 об 11:00 до Сорокін Олександр Анатолійович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 61000, Харківська обл., м. Харків, вул. Миру, буд. 102) справа  
№ 644/4860/17, суддя Черняк В. 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.
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ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
№ 10/4/1-22455-16 від 18.09.2017
Федотенков Олександр Миколайович, 07.01.1959 року народження, місце проживання (останнє відоме місце пе-

ребування) - місце проходження військової служби: Головне командування Військово-Морського флоту Російської 
Федерації, розташоване за адресою:    Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, Адміралтійський проїзд, 1, відпо-
відно до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 297-5 Кримінального процесуального кодексу України (далі — КПК України) ви-
кликається «26» вересня 2017 року о 10:00 год. до Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури Украї-
ни за адресою: м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 2-а, кабінет № 9 (тел. 044-242-09-02) для участі у проведен-
ні допиту як підозрюваного у кримінальному провадженні № 42016000000002298 від 09.09.2016 за ознаками кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110;  ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2  
ст. 437 Кримінального кодексу України.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний зобов’язаний прибути за викликом до слід-
чого, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк – заздалегідь повідомити про це слідчого.

Згідно зі ст. 138 КПК України, поважними причинами неприбуття особи на виклик є: 1) затримання, тримання 
під вартою або відбування покарання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішен-
ня; 3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини); 4) відсут-
ність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 5) тяжка хворо-
ба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тим-
часово залишити цей заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загро-
за їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлю-
ють з’явлення особи на виклик.

Статтею 139 КПК України передбачені наслідки неприбуття на виклик: 
ч. 1 - якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне під-

твердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без по-
важних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмі-
рі: 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.

ч. 2 - у випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного може бути застосовано привід.
ч. 5 - ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на ви-

клик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержав-
ний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціаль-
ного судового провадження.

Згідно з п. 201 розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України, положення ч. 5 ст. 139 цього Кодексу поширю-
ються також на осіб, які понад шість місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кри-
мінальної відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами України, на 
тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.

Старший слідчий в особливо важливих справах
Головної військової прокуратури
Генеральної прокуратури України              О. Рижий 

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької 
обл. (адреса суду: 72309, Запорізька обл., м. Меліто-
поль, вул. Шмідта, 11) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності у судове засідання, яке відбудеться:

02.11.2017 о 09:00 до Горшков Сергій Борисович 
(останнє відоме місце реєстрації: 72300, Запорізька 
обл., м. Мелітополь, вул. Дзержинського, буд. 394, 
кв. 39) справа № 320/2684/17, суддя Купавська Н. М.

23.10.2017  о 09:00 до Матрашак Таіса Іванівна  
(останнє відоме місце реєстрації: 72300, Запорізька 
обл., м. Мелітополь, вул. Вакуленчука, буд. 65, кв. 45) 
справа № 320/3212/17, суддя Урупа І. В.

23.10.2017 о 09:30 до Безродний Олександр Лео-
нідович (останнє відоме місце реєстрації: 72309, За-
порізька обл., м. Мелітополь, вул. Бронзоса, буд. 27) 
справа № 320/3525/17, суддя Урупа І. В.

25.10.2017 о 09:00 до Узунова Олена Олександрів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 72300, Запорізь-
ка обл., м. Мелітополь, вул. Гризодубової, буд.  51,  
кв. 26) справа № 320/3529/17, суддя Урупа І. В.

12.10.2017 о 09:00 до Підгородецький Ігор Олексан-
дрович (останнє відоме місце реєстрації: 72304, Запо-
різька обл., м. Мелітополь, вул. Кірова, буд. 48, кв. 106) 
справа № 320/5419/17, суддя Ковальова Ю. В.

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

З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

Іллічівський районний суд м. Маріуполя (адреса су-
ду: 87535, Донецька обл., м. Маріуполь, пр-т Металур-
гів, 231) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідан-
ня, яке відбудеться:

26.09.2017 о 10:40 до Яковлєва Людмила Миколаївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 87500, Донецька обл.,  
м. Маріуполь, вул. Карпинського, буд. 84, гурт., кв. 3) 
справа № 264/3772/17, суддя Мирошниченко Ю. М.

26.09.2017 о 09:55 до Білогурова Людмила Анатоліївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 87501, Донецька обл.,  
м. Маріуполь, вул. Покришкіна, буд. 13, гурт., кв. 8) спра-
ва № 264/3786/17-ц, суддя Мирошниченко Ю. М.

26.09.2017 о 10:00 до Екзархо Валентина Євгенівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 87551, Донецька обл.,  
м. Маріуполь, пров. Космічний, буд. 28) справа  
№ 264/3789/17-ц, суддя Мирошниченко Ю. М.

26.09.2017 о 10:00 до Ковальов Олексій Миколайович 
(останнє відоме місце реєстрації: 87513, Донецька обл.,  
м. Маріуполь, вул. Армійська, буд. 26) справа  
№ 264/3775/17-ц, суддя Мирошниченко Ю. М.

29.09.2017 о 12:20 до Сіренко Марія Сергіївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 87514, Донецька обл.,  
м. Маріуполь, вул. Гранітна, буд. 144, кв. 144) справа  
№ 264/3810/17, суддя Мирошниченко Ю. М.

26.09.2017 о 10:15 до Снурникова Наталія Львівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 87501, Донецька обл., 
м. Маріуполь, просп. Металургів, буд. 40, кв. 33) справа  
№ 264/3774/17-ц, суддя Мирошниченко Ю. М.

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

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

Біловодський районний суд Луганської обл. (адре-
са суду: 92800, Луганська обл., смт Біловодськ, вул.
Комсомольська, 30) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у 
судове засідання, яке відбудеться:

10.10.2017 о 08:30 до Душнік Людмила Вікторів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 92813, Луган-
ська обл., Біловодський р-н, с. Новолимарівка, вул. 
Будьонного, буд. 32/3) справа № 408/2025/17-ц,  
суддя Кускова Т. В.

31.10.2017 о 09:00 до Думас Людмила Миколаїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 94707, Луганська 
обл., м. Ровеньки, смт Ясенівський, вул. Пархоменка, 
буд. 43) справа № 408/3466/17-ц, суддя Соболев Е. О.

10.10.2017 о 09:00 до Пильний Іван Миколайо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 92835, Луган-
ська обл., Біловодський р-н, с. Городище, вул. Пер-
шотравнева, буд. 60) справа № 408/2069/17-ц, суддя  
Кускова Т. В.

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

З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

Вугледарський міський суд Донецької обл. (адреса су-
ду: 85670, Донецька обл., м. Вугледар, вул.Трифонова, 
22) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості у судове засідання, 
яке відбудеться:

25.10.2017 о 15:00 до Сотніков Олександр Сергійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 85670, Донецька обл.,  
м. Вугледар, вул. 30-річчя Перемоги, буд. 22, кв. 27) 
справа № 223/539/17, суддя Дочинець С. І.

25.10.2017 о 15:15 до Ніколаєнко Людмила Федорівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 85670, Донецька обл.,  
м. Вугледар, вул. 30 років Перемоги, буд. 24, кв. 15) 
справа № 223/540/17, суддя Дочинець С. І.

25.10.2017 о 14:45 до Пономаренко Ірина Дмитрівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 85670, Донецька обл., 
м. Вугледар, вул. Трифонова, буд. 18, кв. 23) справа  
№ 223/537/17, суддя Дочинець С. І.

25.10.2017 о 15:45 до Серенкова Наталія Володими-
рівна (останнє відоме місце реєстрації: 85670, Донецька 
обл., м. Вугледар, вул. 13 Десантників, буд. 19, гурт.) 
справа № 223/538/17, суддя Дочинець С. 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 су-
дового засідання.

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

29.01.2018 о 10:00 до Рафальська Валентина Воло-
димирівна (останнє відоме місце реєстрації: 13501, Жи-
томирська обл., смт Попільня, вул. Мічуріна, буд. 58а) 
справа № 288/371/17, суддя Зайченко Є. О.

25.01.2018 о 12:00 до Покотило Альона Олександрів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 13500, Житомир-
ська обл., смт Попільня) справа № 288/566/17, суддя 
Зайченко Є. О.

23.01.2018 о 10:00 до Наумчук Оксана Іванівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 13546, Житомирська обл., 
Попільнянський р-н, с. Строків, вул. Чапаєва, буд. 1,  
кв. 1) справа № 288/600/17, суддя Зайченко Є. О.

25.01.2018 об 11:00 до Мельник Олена Олексіївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 13501, Житомирська 
обл., смт Попільня, вул. Ватутіна, буд. 1а, кв. 8) справа  
№ 288/623/17, суддя Зайченко Є. О.

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 су-
дового засідання.

У провадженні Чугуївського міського суду Харківської об-
ласті знаходиться цивільна справа за позовом Адольфа Іго-
ря Олександровича до Жукової Галини Віталіївни, Жукова 
Олександра Сергійовича, Жукова Івана Сергійовича про ви-
знання осіб такими, які втратили право користування жит-
ловим приміщенням. Жукову Галину Віталіївну, Жукова 
Олександра Сергійовича, Жукова Івана Сергійовича як від-
повідачів суд викликає на судове засідання, яке відбудеться 
05.10.2017 р. о 9.00 у приміщенні Чугуївського міського суду 
Харківської обл. під головуванням судді Оболєнської С. А. за 
адресою: Харківська обл., м. Чугуїв, площа Соборна, 2, каб. 
№ 17. У разі Вашої неявки на судове засідання справу буде 
розглянуто за Вашої відсутності.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова пові-
домляє Козловського Олександра Юрійовича, що 10 
жовтня 2017 року о 10.00 у приміщенні Орджонікідзев-
ського районного суду м. Харкова (пр. Орджонікідзе, 7, 
каб. 23) відбудеться судове засідання по цивільній спра-
ві за позовом фізичної особи-підприємця Черниги Та-
раса Мироновича до Козловського Олександра Юрійо-
вича про стягнення боргу (справа №644/3454/17, н.п. 
2/644/1875/17).

У разі неявки справу буде розглянуто за Вашої відсут-
ності.

Суддя Г. В. Матвієвська

У провадженні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 42016050000001286 (номер спра-
ви 1-кп/243/644/2017) за обвинуваченням Мітрущен-
ка Руслана Геннадійовича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду До-
нецької області Мірошниченко Л.Є. викликає об-
винуваченого Мітрущенка Руслана Геннадійови-
ча, 04.05.1974 року народження, який проживає за 
адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Кірова, 
буд. № 5, кв. № 69, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 26 вересня 2017 року о 09 годині 15 хви-
лин у залі судового засідання № 7.

Якщо обвинувачений до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибуде за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України, та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Суддя Л. Є. Мірошниченко

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. 
Радянська, буд. 39а) розглядає кримінальну спра-
ву за обвинуваченням Гуменецької Ірини Панасів-
ни, 12 вересня 1965 року народження, уродженки 
м. Білозерське Донецької області, громадянки Укра-
їни, не судимої, яка зареєстрована за адресою: До-
нецька область, смт Новодонецьке, місто Добропіл-
ля, вул. Сонячна (Чапаєва), буд. 1, кв. 3, у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2  
ст. 110 КК України.

31 серпня 2017 року в судовому засіданні розгляд 
справи було відкладено на 26 вересня 2017 року о 
14.00 год.

Обвинувачена Гуменецька Ірина Панасівна, 12 ве-
ресня 1965 року народження, викликається 26 ве-
ресня 2017 року о 14.00 год. у судове засідання до 
Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 15, 
за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. 
Радянська, 39А, як обвинувачена для участі у роз-
гляді кримінальної справи за обвинуваченням Гуме-
нецької Ірини Панасівни, 12 вересня 1965 року наро-
дження, у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Суддя А. М. Левченко

Полтавський районний суд Полтавської обл. (адреса суду: 36200, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Фрун-
зе, 154а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове за-
сідання, яке відбудеться:

03.10.2017 о 08:55 до Литовченко Олександр Артурович (останнє відоме місце реєстрації: 38702, Полтав-
ська обл., Полтавський р-н, с. Бочанівка, вул. Садова, буд. 49а) справа № 545/1545/17, суддя Потетій А. Г.

03.10.2017 о 08:45 до Степаненко Наталія Леонідівна (останнє відоме місце реєстрації: 38750, Полтавська 
обл., Полтавський р-н, с.Щербані, вул. Центральна, буд. 1) справа № 545/1597/17, суддя Потетій А. Г.

04.10.2017 о 08:10 до Повстяний Олександр Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 36022, Пол-
тавська обл., Полтавський р-н, с. Ватажкове, вул. Дзержинського, буд. 54) справа № 545/1883/17, суддя  
Кіндяк І. С.

04.10.2017 о 08:40 до Конзерська Лариса Михайлівна (останнє відоме місце реєстрації: 38751, Полтавська 
обл., Полтавський р-н, c. Розсошенці, вул. Комарова, буд. 5, кв. 3) справа № 545/1894/17, суддя Кіндяк І. С.

04.10.2017 о 08:20 до Могильний Дмитро Владиславович (останнє відоме місце реєстрації: 38750, Пол-
тавська обл., Полтавський р-н, с. Щербані, вул. Набережна, буд. 12, кв. 18) справа № 545/1893/17, суддя  
Кіндяк І. С.

04.10.2017 о 08:30 до Хошаба Валерій Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 38751, Полтавська 
обл., Полтавський р-н, с. Розсошенці, вул. Фрунзе, буд. 39) справа № 545/1888/17, суддя Кіндяк І. С.

03.10.2017 о 08:25 до Шкодюк Євгенія Сергіївна (останнє відоме місце реєстрації: 38746, Полтавська обл., 
Полтавський р-н, с. Вільхівщина, -) справа № 545/1954/17, суддя Потетій А. Г.

03.10.2017 о 08:10 до Белла (Бабич) Ганна Андріївна (останнє відоме місце реєстрації: 38751, Полтавська 
обл., Полтавський р-н, с. Розсошенці, вул. Центральна, буд. 6) справа № 545/1952/17, суддя Потетій А. Г.

03.10.2017 о 08:35 до Михайлов Олександр Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 38774, Пол-
тавська обл., Полтавський р-н, сел. Головач, вул. Пристанційна, буд. 2а, кв. 1) справа № 545/2026/17, суддя 
Потетій А. 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.

Кравченко Світлана Валеріївна, 18.06.1988 р.н., остан-
нє відоме місце реєстрації якої: Донецька обл., смт Зугрес, 
вул. Шевченка, буд. 15, фактичне місце проживання: Доне-
цька обл., м. Мирноград, вул. Мухамадєєва, буд. 2, кв. 39, та 
Чжан Шен, останнє відоме місце проживання якого: Доне-
цька обл., смт Зугрес, вул. Шевченка, буд. 15, викликаються 
до Добропільського міськрайонного суду Донецької облас-
ті як відповідачі по цивільній справі № 227/1696/17 за позо-
вом Органу опіки та піклування Виконавчого комітету Мир-
ноградської міської ради в інтересах малолітніх Кравчен-
ка Богдана Шеновича, Кравченка Альберта Григоровича до 
Кравченко Світлани Валеріївни, Чжан Шена, третя особа: Ні-
колаєнко Лариса Олексіївна, про позбавлення батьківських 
прав. Судове засідання відбудеться 26.09.2017 року об 11.00 
год. у приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. До-
бропілля, вул. Банкова, 39А, каб. № 16. У разі неявки відпо-
відачів до суду справу буде вирішено на підставі наявних у 
ній даних чи доказів.

Суддя Корнєєва В. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Борщов Андрій Леонідович, 3 жов-

тня 1974 року народження, на підставі ст.ст. 111, 134, 
135, 314, абзацу 5 ч. 3 ст. 323 КПК України виклика-
ється Артемівським міськрайонним судом Донецької 
області для участі в статусі обвинуваченого в підго-
товчому судовому засіданні кримінального прова-
дження №42014050610000027 від 31 липня 2014 ро-
ку за обвинуваченням Борщова Андрія Леонідовича 
у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться в за-
лі судових засідань приміщення суду за адресою: До-
нецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5, 26 вересня 
2017 року о 10 год. 30 хв. Поважні причини непри-
буття особи на виклик передбачені ст. 138 КПК Укра-
їни. Наслідки неприбуття обвинуваченого за викли-
ком до суду передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Чопик О. П.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу за позовною заявою Даншиної 
Ганни Володимирівни до Шуліки Артема Володимирови-
ча, третя особа — Управління молодіжної політики та у 
справах дітей Бахмутської міської ради, про надання до-
зволу на виїзд дитини за кордон.

Відповідач по справі 219/5748/17 — Шуліка Артем Во-
лодимирович, 23 червня 1979 року народження, зареє-
стрований за адресою, вказаною в позовній заяві: Доне-
цька область, Олександрівський р-н, ст. Золоті Пруди, 2, 
викликається на 26 вересня 2017 року об 11 годині 00 
хвилин до суду для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачу по справі пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку неприбуття 
відповідача, він повинен повідомити суд про причину не-
явки, інакше справа буде розглянута в його відсутність.

Суддя Т. В. Давидовська

Ленінський районний суд м. Полтави викликає третю осо-
бу на стороні відповідача, яка не заявляє самостійних вимог 
щодо предмета спору — Гайдамака Сергія Івановича, що за-
реєстрований та проживає: м. Полтава, вул. Безвірницька, 8,  
кв. 2, у судове засідання по цивільній справі № 553/2870/16ц, 
провадження № 2/553/371/2017 за позовом Фесенко Алли 
Анатоліївни, Романовської Олени Олександрівни до Публіч-
ного акціонерного товариства «ПроКредит Банк», третя осо-
ба на стороні відповідача, яка не заявляє самостійних вимог 
щодо предмета спору: Гайдамака Сергій Іванович, про розі-
рвання договору поруки, яке відбудеться 17 жовтня 2017 ро-
ку о 10 годині 00 хвилин у приміщенні Ленінського районно-
го суду м. Полтави по вул. А. Кукоби, 37.

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

Відповідачі зобов’язані повідомити суд про причини неяв-
ки в судове засідання.

Суддя Н. І. Крючко
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омПавло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

ЕЛЛІНИ УКРАЇНИ. У селі Ма-
лоянисоль Нікольського райо-
ну на Донеччині відбувся Все-
український фестиваль грець-
кої культури «Мега йорти (Вели-
ке свято)» імені Доната Патричі. 
Таке багатолюдне етнографічне 
свято у Приазов’ї стало вже тра-
диційним, адже на півдні Донба-
су живуть понад 70 тисяч греків.  
Цієї осені воно було приуроче-
не до 85-річчя заснування Доне-
цької області та 300-річчя з дня 
народження Святителя Ігнатія 
Маріупольського. На колоритне 
дійство з’їхалися не лише греки 
з Донеччини та інших областей 
країни, а й представники інших 
націй і народностей, митці, ху-
дожники, народні майстри, само-
діяльні творчі колективи. Почес-
ними гостями стали керівники 
Донеччини та Нікольського райо-
ну, Надзвичайний та Повноваж-
ний посол Греції в Україні Геор-
гіос Пукаміссас та голова Феде-
рації грецьких товариств України 
Олександра Проценко-Пічаджі. 
Серед гостей-учасників святко-
вого концерту був також попу-
лярний гурт «Перперуна» з Афін.

Своєрідним заспівом фес-
тивалю стала барвиста теа-
тралізована хода представни-
ків 90 грецьких товариств, а 
далі відвідувачам запропону-
вали цікаву насичену програ-
му. Тут можна було поспосте-
рігати за показовими виступа-
ми з грецької боротьби куреш, 
оцінити різноманітні роботи 
на виставці майстрів народ-

ної творчості, відвідати «Міс-
течко майстрів» з національ-
ними подвір’ями і взяти участь 
у майстер-класах, підтрима-
ти оплесками вродливих учас-
ниць конкурсу краси «Перли-
на Приазов’я 2017», а потім із 
уже нагуляним апетитом ску-
штувати смачні страви грець-
кої національної кухні. А ще 
представники інших народів 

багатонаціонального Донба-
су завдяки «Мега йорти» отри-
мали змогу повчитися у греків 
дуже дбайливого ставлення до 
своїх мови, культури та бага-
тющих традицій. Адже навіть 
давно відірвані від Греції ел-
ліни Приазов’я зуміли зберег-
ти ті форми мови історичної 
батьківщини, які застосовува-
ли там кілька століть тому.

300-річний вулик 
знову гуде

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

МЕДОВИЙ РАРИТЕТ. На одній із пасік ДП «Шосткинське лісове 
господарство» Сумської області стоїть незвичний вулик — не тради-
ційний рамковий, а з круглої дерев’яної колоди, так звана дуплянка.

Як і в інших солодких будиночках, нині у ньому гудуть бджоли, на-
полегливо працюючи  на своїх медових маршрутах, готуються до зи-
ми. А мед тут смачний та духмяний, як і належить бути зібраному з 
місцевих медоносів — гречки, соняшнику, липи, акації, різнотрав’я 
тощо, яких навколо — справжнісіньке море.

А ось історія цього вулика цікава і несподівана. Як роз-
повідає головний лісничий Шосткинського лісового госпо-
дарства Петро Балабон, свого часу вулик виявили в одно-
му з полишених будинків села Собич. Лісівники ретельно йо-
го реставрували як зовні, так і зсередини: зробили дно, по-
толочину, кришку, а потім прописали там бджолиний рій. 
За словами пасічників, цьому вуликові щонайменше три сотні років, 
і виготовлений він тоді, коли у бортництві про рамкові навіть гадки 
не мали. Адже відомо, що Петро Прокопович (до речі, уродженець 
сусіднього Конотопського району на Сумщині) запропонував прин-
ципово новий бджолиний будиночок лише на початку ХІХ століття, а 
до цього використовували саме такі дуплянки — наші далекі предки 
встановлювали їх зазвичай на деревах, де гніздилися бджоли. Ось 
так знахідка шосткинських лісівників поповнила місцеву пасіку, а 
мед  із цього вулика по праву вважають раритетним.

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ФЕСТИВАЛЬ. На Вінниччині 
цікаво і змістовно пройшов  Між-
народний літературно-мистець-
кий фестиваль «Русалка Дні-
строва». Цього разу його при-
ймало колоритне село Ольго-
піль, що в Чечельницькому ра-
йоні. Гостей, а це представни-
ки влади різного рівня, письмен-
ники, науковці й краєзнавці, хлі-
бом і сіллю зустрічали місцеві 
хлібороби і тваринники, пасічни-
ки й гончарі, вишивальниці й на-
родні майстри. Хлібом і сіллю — 
цим міцним перевеслом, яке іде 
з українських глибин, згуртова-
на тутешня громада. Гостям до 
серця були  гладенькі дороги, но-
ві сучасний дитячий майданчик 
і стадіон, якими не кожний рай-
центр може похвалитися. За сло-
вами голови облдержадміністра-
ції Валерія Коровія, в цьому селі 
дуже високе почуття патріотиз-
му, що є локомотивом його роз-
витку.

Родзинкою літературно-мис-
тецького фестивалю стало від-
криття  в селі скульптурної ком-
позиції — пам’ятників Велико-

му Кобзареві та героїні його по-
еми Катерині. Профінансувало 
проект місцеве господарство, а 
виконав замовлення скульптор, 
член Національної спілки пись-
менників Микола Крижанівський. 

«Ідея, яку ми виношували 
протягом останніх років, реалі-
зувалася. Сьогодні відкриває-
мо пам’ятник генієві українсько-
го слова Тарасові Шевченку. 
Ми розвиваємося, демонструю-
чи міцність українських тради-

цій. Такі справи надихають і да-
ють нові ідеї», — сказав депутат 
обласної ради керівник місцево-
го господарства Павло Каленич.

Цьогорічний фестиваль   при-
свячений 180-річчю виходу в 
світ духовного пам’ятника укра-
їнської культури — альманаху 
«Русалка Дністровая» та 140-річ-
чю з дня народження українсько-
го композитора, хорового дири-
гента, громадського діяча, педа-
гога Миколи Леонтовича. Захід 

проводять задля налагодження 
співпраці з країнами ближнього 
закордоння, вивчення та популя-
ризації історії рідного краю та йо-
го духовних надбань. Протягом 
трьох днів учасники фестивалю 
ознайомилися з доробками пись-
менників з Києва, Івано-Франків-
ська, Львова, Одеси, Хмельниць-
кого і Вінниччини. Було презен-
товано ювілейний альманах «Ру-
салка Дністровая». 

«Цим фестивалем ми хотіли 
об’єднати письменників і митців 
південно-західного краю з об-
ластей, які поєднані річкою Дніс-
тер. Ми дуже вдячні за підтрим-
ку нашої ідеї обласній держав-
ній адміністрації та Національ-
ній спілці письменників. Нас вра-
зила громада Ольгополя, яка 
має надвисокий рівень самоор-
ганізації. Починали фестиваль 
як творчий пленер письменни-
ків. І ось уже п’ятий ювілейний 
став справді творчим вибухом. 
Під час його проведення ми від-
крили нових талановитих митців 
і літераторів», — зазначив один 
з організаторів заходу голова 
обласної організації Національ-
ної спілки письменників Михай-
ло Каменюк.

«Русалка Дністрова» відкриває духовні острови

Відкриття пам’ятників Тарасові Шевченку та героїні  
його поеми Катерині стало родзинкою фестивалю

Греки вважають Приазов’я своїм

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

СУЧАСНО. Спочатку в цен-
трі Рівного з’явилося три соняч-
них дерева — стійки, на яких, 
наче гілки, закріплені по дві со-
нячних батареї. А тепер вони 
вже виконують пряме призна-
чення: рівняни та гості міста 
можуть підзарядити тут свої га-
джети та скористатися бездро-
товим інтернетом. 

Цю новацію запропонував 
втілити в життя рівнянин Ві-
талій Орлюк, подавши відпо-
відний проект на фінансуван-
ня з міської скарбниці в меж-
ах так званого громадського 
бюджету. Його разом з кіль-
кома іншими проектами під-
тримали рівняни шляхом го-
лосування на відповідному 
сайті або ж особисто в пунк-
тах для голосування. У такий 
спосіб міська влада Рівно-

го залучає жителів до управ-
ління містом: адже це еле-
мент прямої демократії, яким 
активно користуються гро-
мади, приміром, у сусідній 
Польщі.   

«Для сонячних дерев ми об-
рали найбільш людні місця: 
алею імені Віктора Чайки, Ле-
бединку та автовокзал «Чай-
ка», — каже начальник управ-
ління транспорту та зв’язку 
Рівного Віталій Миронюк. — 

Тепер залишилося облашту-
вати прилеглу територію ла-
вочками та відповідно  упо-
рядкувати: погода це нам ще 
дозволяє.

До речі, одне сонячне дере-
во коштувало близько 100 ти-
сяч гривень — недешево. Та й 
колоритно, й сучасно, і  голо-
вне — потрібно для людей. А 
рівняни вже активно подають 
креативні ідеї для нового гро-
мадського бюджету.

У Рівному виросли незвичні дерева

Майстер-клас від майстринь народних промислів

У цьому вулику, як і понад три століття тому,  
нині мешкають бджоли
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