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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

КУРТ ВОЛКЕР:
«Україна як незалежна 

держава має право 
захищати себе від 

агресії й шукати 
допомоги в інших 

країн, щоб ліквідувати 
прогалини у своїй 

обороні». 

Уряд проти чинних 
RAB-тарифів

АКЦЕНТ. Запровадження нової методики стимулюючих та-
рифів для обленерго, так зване RAB-регулювання, — преро-
гатива і компетенція Національної комісії з регулювання ринку 
електроенергетики та комунальних послуг. Уряд не має жодно-
го стосунку ні до схвалення цього рішення, ні до його публікації. 
Таку інформацію оприлюднив департамент інформації та кому-
нікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

У тексті йдеться, що, згідно з нормами чинного законодав-
ства, публікація ухваленого НКРЕКП рішення у виданні «Уря-
довий кур’єр» обов’язкова, і для цього не потрібне рішення 
КМУ.

Ідею стимулюючого тарифоутворення уряд підтримує, а ва-
ріант рішення, ухвалений НКРЕКП, — ні. «Встановлені однако-
ві показники дохідності на стару і на нову базу активів — 12,5% 
призведуть до необґрунтованого зростання тарифів для про-
мисловості, що відобразиться на споживачах через зростання 
цін на товари і послуги. Тому уряд закликає НКРЕКП перегля-
нути рішення й зробити RAB-тарифи виваженими», — йдеть-
ся у документі.

15,1 млрд грн 
військового збору надійшло торік  

до держбюджету України 

ЕКСКЛЮЗИВ. Виконувач обов’язків голови Держекоінспекції 
Ігор Яковлєв розповів «УК» про реформування 
природоохоронної служби 

Що захищатиме 
екологічна інспекція

Спецпредставник США з питань  України про рішення 
надати летальну зброю
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ОСОБИСТОСТІ

Терміни стовідсоткового 
оснащення будинків 
засобами обліку 
блакитного палива 
перенесено на 2021 рік

АКТУАЛЬНО

Перший космонавт України 
Герой України Леонід Каденюк 
вважає: небезпідставною була 
думка, що людина колись 
прибула на Землю з космосу
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Держава зможе утримати новаторів  
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Зміни в підході до системи охорони прав інтелектуальної 
власності дадуть надходження до бюджету, а винахідникам — визнання

Катерина МАЦЕГОРА, 
«Урядовий кур’єр»

Уряд схвалив два законопро-
екти щодо поліпшення сфе-

ри захисту прав інтелектуаль-
ної власності: «Про внесення 

змін до деяких законодавчих ак-
тів України щодо вдосконален-
ня правової охорони винаходів і 
корисних моделей» та «Про вне-
сення змін до деяких законодав-
чих актів щодо врегулювання 
питань авторського права і су-

міжних прав». Їх розробляли у 
Міністерстві економічного роз-
витку і торгівлі згідно з концеп-
цією реформи захисту прав ін-
телектуальної власності. Депар-
тамент інформації та комуніка-
цій з громадськістю Секретарі-

ату КМУ повідомив, що в такий 
спосіб Кабінет Міністрів завер-
шив виконання вимог Угоди про 
асоціацію з ЄС щодо вдоскона-
лення системи охорони прав ін-
телектуальної власності в Укра-
їні.

Із посилення захисту прав 
власності Прем’єр-міністр Во-
лодимир Гройсман розпочав  за-
сідання уряду. Міністри підтри-
мали цей пакет норматив-
них документів без зайвих 
відступів. 2
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ОГОЛОШЕННЯ

Дарницький районний суд м. Києва викликає Дав-
летшаєва Екрема Заітовича, 20.08.1961 р.н., зареє-
строваного за адресою: АР Крим, Красногвардій-
ський р-н, с. Котельнікове, вул. Українська, буд. 17, 
у судове засідання як відповідача по цивільній спра-
ві за позовом Давлетшаєвої Лілі Шаібівни до Давлет-
шаєва Екрема Заітовича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 21.02.2018р. о 14.00 
год. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 127.

В разі неявки справа буде розглянута за відсутнос-
ті відповідача.

Суддя Т.О. Трусова

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Бурлаку Олександра Максимовича, 1977 р.н., та 
Бурлаку Ігоря Максимовича, 1979 р.н., як обвинуваче-
них у кримінальному провадженні № 296/1955/16-к по 
обвинуваченню у вчиненні кримінального правопо-
рушення за ч. 1 ст. 258-3 КК України, під головуван-
ням судді Аксьонова В.Є. у підготовче судове засі-
дання, що відбудеться 29 січня 2018 року о 09 год. 30 
хв. у приміщенні Корольовського районного суду м. 
Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Собор-
ний, 1, зал 2-К (106).

Явка обвинувачених в судове засідання 
обов’язкова.

Тернопільський міськрайонний суд повідомляє, 
що 6 лютого 2018 року о 10 год. 30 хв. у приміщен-
ні суду буде розглядатись цивільна справа за позо-
вом Управління соціальної політики Тернопільської 
міської ради до Гейновича Веніаміна Петровича, тре-
тя особа – Державна фінансова інспекція в Терно-
пільській області, про стягнення надмірно виплаче-
ної адресної допомоги. Просимо з’явитись в судо-
ве засідання відповідача Гейновича Веніаміна Петро-
вича, останнє відоме місце проживання якого: вул.  
Л. Українки, 39/49, м. Тернопіль. У разі неявки відпо-
відача у судове засідання справа буде розглядатися 
в його відсутність.

Суддя Сташків Н.М.

Тернопільський міськрайонний суд повідомляє, 
що 6 лютого 2018 року о 09 год. 50 хв. у приміщен-
ні суду буде розглядатись цивільна справа за позо-
вом Управління соціальної політики Тернопільської 
міської ради до Кисиленка Петра Васильовича, тре-
тя особа – Державна фінансова інспекція в Терно-
пільській області, про стягнення надмірно виплаче-
ної адресної допомоги. Просимо з’явитись в судо-
ве засідання відповідача Кисиленка Петра Васильо-
вича, останнє відоме місце проживання якого: вул.  
Л. Українки, 13/12, м. Тернопіль. У разі неявки відпо-
відача у судове засідання справа буде розглядатися 
в його відсутність.

Суддя Сташків Н.М.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинува-
ченого Антюфєєва Володимира Юрійовича, 19.02.1951 р.н., 
який обвинувачується у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111,  
ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, 
для розгляду клопотання прокурора відділу процесуаль-
ного керівництва досудовим розслідуванням та підтри-
мання державного обвинувачення у кримінальних про-
вадженнях слідчого відділу управління процесуального 
керівництва та нагляду за додержанням законів органа-
ми, що проводять оперативно-розшукову діяльність, Го-
ловної військової прокуратури Генеральної прокуратури 
України Солошенка Ю.І. про здійснення спеціального до-
судового розслідування по кримінального провадження 
№42017000000001126 від 11.04.2017 року в судове засі-
дання, яке відбудеться о 09.45 годині 29 січня 2018 ро-
ку в приміщенні Оболонського районного суду м. Києва 
за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, кабінет №9.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, 
свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені 
статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття 
обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, 
прокурора та захисника – статтею 324 КПК України, по-
терпілого – статтею 325 КПК України, цивільного позива-
ча, цивільного відповідача та їх представників – статтею 
326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і екс-
перта – статтею 327 КПК України.

Суддя О.В. Жежера

Тернопільський міськрайонний суд повідомляє, 
що 6 лютого 2018 року об 11 год. 10 хв. у приміщенні 
суду буде розглядатись цивільна справа за позовом 
Управління соціальної політики Тернопільської місь-
кої ради до Фокін Ірини Костянтинівни, третя осо-
ба – Державна фінансова інспекція в Тернопільській 
області, про стягнення надмірно виплаченої адрес-
ної допомоги. Просимо з’явитись в судове засідання 
відповідачку Фокін Ірину Костянтинівну, останнє ві-
доме місце проживання якої: вул. Бережанська, 53/4,  
м. Тернопіль. У разі неявки відповідачки у судове за-
сідання справа буде розглядатися в її відсутність.

Суддя Сташків Н.М.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в 
судове засідання Тесленко Олену Валеріївну як відповідачку 
по цивільній справі №245/282/13-ц за заявою Публічного ак-
ціонерного товариства «Акціонерний комерційний промис-
лово-інвестиційний банк» про відновлення втраченого про-
вадження у цивільній справі за позовною заявою Публічно-
го акціонерного товариства «Акціонерний комерційний про-
мислово-інвестиційний банк» до Тесленко Олени Валеріївни 
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 13.02.2018 року о 13 годи-
ні 30 хвилин у приміщенні Токмацького районного суду За-
порізької області за адресою: Запорізька область, м. Токмак, 
вул. Володимирська, буд. 28.

Суддя Курдюков В.М.

Тернопільський міськрайонний суд повідомляє, 
що 6 лютого 2018 року об 11 год. 20 хв. у приміщен-
ні суду буде розглядатись цивільна справа за позо-
вом Управління соціальної політики Тернопільської 
міської ради до Котвіцького Ростислава Вікторовича, 
третя особа – Державна фінансова інспекція в Тер-
нопільській області, про стягнення надмірно випла-
ченої адресної допомоги. Просимо з’явитись в судо-
ве засідання відповідача Котвіцького Ростислава Ві-
кторовича, останнє відоме місце проживання якого: 
вул. Острозького, 60/23, м. Тернопіль. У разі неявки 
відповідача у судове засідання справа буде розгля-
датися в його відсутність.

Суддя Сташків Н.М.

Тернопільський міськрайонний суд повідомляє, що  
6 лютого 2018 року об 11 год. 40 хв. у приміщенні су-
ду буде розглядатись цивільна справа за позовом Управ-
ління соціальної політики Тернопільської міської ради до 
Глинського Юрія Володимировича, третя особа – Дер-
жавна фінансова інспекція в Тернопільській області, про 
стягнення надмірно виплаченої адресної допомоги. Про-
симо з’явитись у судове засідання відповідача Глинсько-
го Юрія Володимировича, останні відомі місця прожи-
вання якого: с. Мильне, Зборівський район; вул. Л. Укра-
їнки, 18/203, м. Тернопіль. У разі неявки відповідача у су-
дове засідання справа буде розглядатися в його відсут-
ність.

Суддя Сташків Н.М.

Тернопільський міськрайонний суд повідомляє, 
що 6 лютого 2018 року об 11 год. 30 хв. у приміщенні 
суду буде розглядатись цивільна справа за позовом 
Управління соціальної політики Тернопільської місь-
кої ради до Трощенко Тетяни Миронівни, третя осо-
ба – Державна фінансова інспекція в Тернопільській 
області, про стягнення надмірно виплаченої адресної 
допомоги. Просимо з’явитись у судове засідання від-
повідачку Трощенко Тетяну Миронівну, останнє відо-
ме місце проживання якої: вул. Злуки, 35/143, м. Тер-
нопіль. У разі неявки відповідачки у судове засідання 
справа буде розглядатися в її відсутність.

Суддя Сташків Н.М.

Тернопільський міськрайонний суд повідомляє, 
що 6 лютого 2018 року о 10 год. 40 хв. у приміщен-
ні суду буде розглядатись цивільна справа за позо-
вом Управління соціальної політики Тернопільської 
міської ради до Скрипко Наталії Сергіївни, третя осо-
ба – Державна фінансова інспекція в Тернопільській 
області, про стягнення надмірно виплаченої адрес-
ної допомоги. Просимо з’явитись у судове засідання 
відповідачку Скрипко Наталію Сергіївну, останнє ві-
доме місце проживання якої: вул. Білогірська, 18а/1,  
м. Тернопіль. У разі неявки відповідачки у судове за-
сідання справа буде розглядатися в її відсутність.

Суддя Сташків Н.М.

Томаківський районний суд Дніпропетровської облас-
ті (адреса суду: 53500, Дніпропетровська обл., смт Томаків-
ка, вул. Леніна, 28) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться 08.02.2018 о 08:30 до Вакуленко Ігор Во-
лодимирович (останнє відоме місце реєстрації: 53530, Дні-
пропетровська обл., Томаківський р-н., с. Кисличувате, вул.
Чкалова, буд.75) справа № 195/1824/17, суддя Кондус Л. 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.

Тернопільський міськрайонний суд повідомляє, 
що 6 лютого 2018 року о 10 год. 50 хв. у приміщенні 
суду буде розглядатись цивільна справа за позовом 
Управління соціальної політики Тернопільської місь-
кої ради до Єремяна Корюна Гнатовича, третя осо-
ба – Державна фінансова інспекція в Тернопільській 
області, про стягнення надмірно виплаченої адрес-
ної допомоги. Просимо з’явитись в судове засідання 
відповідача Єремяна Корюна Гнатовича, останнє ві-
доме місце проживання якого: вул. Галицька, 52/23,  
м. Тернопіль. У разі неявки відповідача у судове за-
сідання справа буде розглядатися в його відсутність.

Суддя Сташків Н.М.

Тернопільський міськрайонний суд повідомляє, 
що 6 лютого 2018 року о 10 год. 20 хв. у приміщенні 
суду буде розглядатись цивільна справа за позовом 
Управління соціальної політики Тернопільської місь-
кої ради до Маркової Надії Вікторівни, третя особа – 
Державна фінансова інспекція в Тернопільській об-
ласті, про стягнення надмірно виплаченої адресної 
допомоги. Просимо з’явитись в судове засідання від-
повідачку Маркову Надію Вікторівну, останнє відоме 
місце проживання якої: вул. Дубовецька, 5/5, м. Тер-
нопіль. У разі неявки відповідачки у судове засідання 
справа буде розглядатися в її відсутність.

Суддя Сташків Н.М.

Тернопільський міськрайонний суд повідомляє, 
що 6 лютого 2018 року об 11 год. 00 хв. у приміщенні 
суду буде розглядатись цивільна справа за позовом 
Управління соціальної політики Тернопільської місь-
кої ради до Сілакової Ніни Олександрівни, третя осо-
ба – Державна фінансова інспекція в Тернопільській 
області, про стягнення надмірно виплаченої адресної 
допомоги. Просимо з’явитись в судове засідання від-
повідачку Сілакову Ніну Олександрівну, останнє відо-
ме місце проживання якої: вул. Юності, 9А/9, м. Тер-
нопіль. У разі неявки відповідачки у судове засідання 
справа буде розглядатися в її відсутність.

Суддя Сташків Н.М.

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

21.12.2017 р. втрачено свідоцтво про право на 
заняття адвокатською діяльністю за № 4405/10 від 
23.12.2010 р., видане кваліфікаційно-дисциплінар-
ною комісією адвокатури Київської області. У зв’язку 
з втратою даного свідоцтва, вважати його недійсним.

Втрачений судновий білет  
сб №021331  на вітрильно-кільову яхту  

Conrad-25r/192 № б/н 1987 року побудови,   
бортовий номер дап 1625-к , власник Полонський 

Тимур Олександрович, вважати недійсним.

Дзержинський міський суд Донецької області викликає 
ОРЄХОВУ Людмилу Володимирівну, як потерпілу по кримі-
нальному провадженню № 225/4958/16-к за обвинувачен-
ням Бодрова Дмитра Володимировича за ст. 186 ч. 2 КК 
України в судове засідання, яке відбудеться 12.02.2018 ро-
ку о 13.30 годині. Явка потерпілої обов’язкова.

Суддя Качаленко Є.В.

Втрачений судновий білет на прогулянкову яхту

 з бортовим номером КИВ-0415-К, власник Козлов 

Олег Всеволодович, 

вважати недійсним.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваному Дементову Артуру Володимировичу, 11.06.1996 р.н.,  відповідно до вимог ст.ст. 42, 133, 135 та 297-5 КПК 

України, необхідно з’явитися 29 січня 2018 року о 9 год. 00 хв. до каб. № 17 слідчого відділу Управління СБ України в Полтав-
ській області за адресою:  м. Полтава, вул. Соборності, 40 (т. 0532-51-18-17), до старшого слідчого в ОВС Димаря Ю.С. для 
проведення слідчих (процесуальних) дій (повідомлення про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів 
досудового розслідування) як підозрюваному за участю у кримінальному провадженні №22017170000000016 від 16.05.2017 
за п.6 ч.2 ст.115, ч.2 ст.121, ч.1 ст.304, ч.4 ст.187 КК України.

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу
УСБУ в Полтавській області Ю.С. Димарь

ч. 7 ст. 42 КПК України
7. Підозрюваний, обвинувачений зобов’язаний:
1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у при-

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

вості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
ст. 139 КПК України 
Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо 

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

від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого, про-
курора; 

від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого суд-
ді, суду.

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

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без по-

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

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва пе-
ребуває кримінальне провадження № 1-кп/761/1890/2017 за об-
винуваченням Хакімзянова Ігоря Євгеновича, 25.07.1980 р.н., за 
ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 258-5 КК України, згідно з Єдиним держав-
ним реєстром досудових розслідувань № 22014000000000357 
від 15.08.2014 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що су-
довий розгляд по вищевказаному кримінальному провадженню 
відбудеться о 13 год. 00 хв. 01.02.2018 року в приміщенні Шев-
ченківського районного суду м. Києва за адресою: 03680, м. Ки-
їв, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. 511.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

Суддя О.А. Голуб

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Громадянин Мігда В’ячеслав Павлович, 

04.07.1979 року народження, вам необхід-
но з’явитися 30 січня 2018 року з 08.00 до 
18.00 год. до прокуратури Донецької облас-
ті за адресою: вул. Університетська, 6, м. Марі-
уполь, Донецька область, 87500, к. № 518, для 
проведення з вами процесуальних дій у стату-
сі пі дозрюваного у кримінальному провадженні  
№ 42017050000000839 від 12.10.2017 за ч. 1 ст. 
258-3 КК України.

Суддею Бердянського міськрайонного суду 
Дністрян О.М. (за адресою: м. Бердянськ, вул. 
Консульська, б. 64, каб. №410) 29 січня 2018 
року о 09 годині 30 хвилин буде розглядатись 
справа № 310/7268/17 за позовом ТОВ «Фінан-
сова компанія «Довіра та гарантія» до Кушна-
ренка Артема Анатолійовича про звернення стяг-
нення на предмет застави.

Суд викликає як відповідача Кушнаренка Ар-
тема Анатолійовича.

Явка відповідача у справі обов’язкова. У разі 
неявки справа буде розглянута за його відсут-
ності.

Шевченківський районний суд м. Києва ви-
кликає Бондарева Романа Володимировича, 
26.09.1975 р.н., як обвинуваченого в підготовче 
судове засідання по кримінальному проваджен-
ню № 42016000000002809, внесеного до ЄРДР 
12.10.2016 року, відносно Бондарева Романа Во-
лодимировича у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни, яке призначено на 09 год. 00 хв. 2 лютого 
2018 року.

Суддя В.В. Бугіль

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає як обвинуваченого Васильєва Олександра 
Модестовича, для розгляду кримінального про-
вадження з дозволом на здійснення спеціально-
го судового провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 42016010000000247 відносно Васильєва Олексан-
дра Модестовича, обвинуваченого у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та пові-
домляє, що підготовче судове засідання відбудеть-
ся 05.02.2018 р. о 09 год. 30 хв. у приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал судових засідань 
№ 1.

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

Суддя Новик В.П.

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає як обвинуваченого Антонєнкова Олексан-
дра Сергійовича для розгляду кримінального про-
вадження з дозволом на здійснення спеціально-
го судового провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 22017011000000012 відносно Антонєнкова Олек-
сандра Сергійовича, обвинуваченого у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та пові-
домляє, що підготовче судове засідання відбудеть-
ся 05.02.2018 р. о 09 год. 20 хв. у приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал судових засідань 
№ 1.

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

Суддя Новик В.П.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого Няньчура Сергія Миколайови-
ча, для розгляду кримінального провадження з до-
зволом на здійснення спеціального судового прова-
дження, внесеного до ЄРДР за № 42017010000000061 
відносно Няньчура Сергія Миколайовича, обвинува-
ченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 
111 КК України та повідомляє, що підготовче судове 
засідання відбудеться 05.02.2018 р. о 13 год. 00 хв. 
у приміщенні Святошинського районного суду міста 
Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал 
судових засідань № 1.

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

Суддя Новик В.П.

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Єгорова Сергія Вікторовича, 16.05.1957 р.н., 
обвинуваченого у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим, у підготовче судове засідання ви-
кликається Єгоров Сергій Вікторович, 16.05.1957 ро-
ку народження, обвинувачений у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 
111 КК України, яке відбудеться 5 лютого 2018 року 
о 16.00 год. у приміщенні 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 вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.
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ОГОЛОШЕННЯ

Жовтневий районний суд міста Маріуполя Донецької 
області (87555, м. Маріуполь, пр. Металургів, буд. 31) 
розглядає цивільну справу за позовом Суражської Оле-
ни Євгенівни до Суражського Максима Володимирови-
ча про визнання особи такою, що втратила право ко-
ристування житловим приміщенням. Відповідач Сураж-
ський Максим Володимирович викликається до Жовтне-
вого районного суду міста Маріуполя Донецької області 
(каб. №5, 29) 07.02.2018 року на 09.00 годину з паспор-
том для участі у розгляді справи.

У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити 
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута 
за його відсутності. 

Суддя Томілін О.М.

Тернопільський міськрайонний суд повідомляє, 
що 6 лютого 2018 року о 10 год. 00 хв. у приміщен-
ні суду буде розглядатись цивільна справа за позо-
вом Управління соціальної політики Тернопільської 
міської ради до Некрасової Юлії Олександрівни, тре-
тя особа – Державна фінансова інспекція в Терно-
пільській області, про стягнення надмірно виплаче-
ної адресної допомоги. Просимо з’явитись в судо-
ве засідання відповідачку Некрасову Юлію Олексан-
дрівну, останнє відоме місце проживання якої: вул. 
Д. Галицького, 26/88, м. Тернопіль. У разі неявки від-
повідачки у судове засідання справа буде розгляда-
тися в її відсутність.

Суддя Сташків Н.М.

Тернопільський міськрайонний суд повідомляє, 
що 30.01.2018 року об 11 год. 00 хв. відбудеться роз-
гляд справи за позовом Управління соціальної полі-
тики Тернопільської міської ради до Нікулічевої Світ-
лани В’ячеславівни, за участю третьої особи: Дер-
жавної фінансової інспекції в Тернопільській облас-
ті, про стягнення надміру виплаченої щомісячної до-
помоги.

Вищевказаних осіб прошу з’явитися в судове засі-
дання на зазначене число в приміщення Тернопіль-
ського міськрайонного суду за адресою: м. Терно-
піль, вул. Котляревського, 34.

Суддя Грицак P.M.

Тернопільський міськрайонний суд повідомляє, 
що 6 лютого 2018 року о 10 год. 10 хв. у приміщен-
ні суду буде розглядатись цивільна справа за позо-
вом Управління соціальної політики Тернопільської 
міської ради до Сидоренко Валентини Іванівни, тре-
тя особа – Державна фінансова інспекція в Терно-
пільській області, про стягнення надмірно виплаче-
ної адресної допомоги. Просимо з’явитись в судове 
засідання відповідачку Сидоренко Валентину Іванів-
ну, останнє відоме місце проживання якої: вул. Чу-
мацька, 1б/34, м. Тернопіль. У разі неявки відповіда-
чки у судове засідання справа буде розглядатися в її 
відсутність.

Суддя Сташків Н.М.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносо-
ва, №157) розглядає кримінальне провадження №233/1930/17 
за обвинуваченням Новікова М.В. за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15,  
ч. 5 ст. 191 КК України, Морозова В.В. за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5  
ст. 191 КК України. Обвинувачені: Новіков Максим Вікторо-
вич, 07.05.1984 р.н., останнє відоме місце проживання: м. До-
нецьк, вул. Чайкіної, 12/52; Морозов Василь Володимирович, 
07.10.1966 р.н., останнє відоме місце проживання: м. Донецьк, 
вул. Краснофлотська, 88а/10, викликаються до суду на 15.00 год. 
8 лютого 2018 року (корп. № 2, каб. №18), для участі в судово-
му засіданні. Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченими 
та оголошення їх у міждержавний та/або міжнародний розшук є 
підставою для здійснення спеціального досудового розслідуван-
ня чи спеціального судового провадження.

Суддя А.І. Міросєді

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, 
м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39А) розгля-
дає кримінальне провадження (справа № 227/3400/17) за обви-
нуваченням Берковича Бориса Костянтиновича, 17 серпня 1966 
року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Беркович Борис Костянтинович, 17 серп-
ня 1966 року народження, який мешкає за останньою відомою 
адресою: Донецька область, м. Харцизьк, вул. Вокзальна, 61/78, 
викликається на 12 лютого 2018 року об 11 год. 00 хв. до Добро-
пільського міськрайонного суду Донецької області, кабінет №16, 
для участі в судовому засіданні по кримінальному провадженню.

Головуючий суддя Корнєєва В.В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) 
розглядає кримінальне провадження №242/4392/16-к за обвинува-
ченням Кострубицького О.О. за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвину-
вачений Кострубицький Олексій Олександрович, 24.08.1978 р.н., 
зареєстрований за адресою: м. Донецьк, в/ч Д-0065, останнє ві-
доме місце проживання: м. Донецьк, вул. Роздольна, 28/126, ви-
кликається до суду на 09.00 год. 12 лютого 2018 року (корп. № 
2, каб. №18), для участі в судовому засіданні. Ухилення від яв-
ки на виклик суду обвинуваченим та оголошення його у міждер-
жавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснен-
ня спеціального досудового розслідування чи спеціального су-
дового провадження.

 Суддя А.І. Міросєді

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, 
м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39а) розгля-
дає кримінальне провадження (справа № 227/1066/17) за обви-
нуваченням Генерозової Олександри Іванівни, 10 вересня 1957 
року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ст. 110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачена: Генерозова Олександра Іванівна, яка мешкає 
за останньою відомою адресою: Донецька область, м. Харцизьк, 
вул. Суворова, буд. 44, кв. 4, викликається 12 лютого 2018 року 
на 10 год. 30 хв. до Добропільського міськрайонного суду, кабі-
нет № 12, для участі в підготовчому судовому засіданні по кримі-
нальному провадженню.

Головуючий суддя Притуляк С.А., судді: Тітова Т.А., 
Кошля А.О.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, 
м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39а) розгля-
дає кримінальне провадження (справа № 242/2930/17) за обви-
нуваченням Шмідт Кристини Володимирівни, 09.02.1990 року на-
родження, у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачена: Шмідт Кристина Володимирівна, 9 лютого 1990 
року народження, яка мешкає за останньою відомою адресою:  
м. Запоріжжя, пров. Водонапірний, буд. 5А, викликається 12 лю-
того 2018 року о 10 год. 00 хв. до Добропільського міськрайон-
ного суду, кабінет № 12, для участі в підготовчому судовому засі-
данні по кримінальному провадженню.

Головуючий суддя Притуляк С.А., судді: Кошля А.О., Ма-
цишин Л.С.

Попільнянський районний суд Житомирської області ви-
кликає в судове засідання як відповідача Мірмастова Руста-
ма Худододовича, 16.11.1993 року народження, останнє міс-
це проживання та реєстрації якого: місто Київ, вулиця Дегтя-
рівська, 19а, військова частина А0222, у цивільній справі за 
позовом Кредитної спілки «ІСТОК» до Дідиченка Сергія Ві-
кторовича, Мірмастова Рустама Худододовича про стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 
8 лютого 2018 року об 11 годині 00 хвилин у залі Попільнян-
ського районного суду: смт Попільня, вул. Б.Хмельницького, 
24 Попільнянського району Житомирської області. У разі не-
явки відповідача в судове засідання справа буде розглянута 
за його відсутності.

Суддя М.І. Рудник

Києво-Святошинський районний суд Київської об-
ласті повідомляє відповідача Романова Владисла-
ва Володимировича, що розгляд цивільної справи 
за позовом Романової Галини Олександрівни до Ро-
манова Владислава Володимировича про стягнення 
додаткових витрат на дитину відбудеться о 10 год. 
00 хв. 30 січня 2018 року в приміщенні Києво-Свято-
шинського районного суду Київської області за адре-
сою: м. Київ, вул. Мельниченка, 1.

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

Суддя А.Я. Волчко

Куйбишевський районний суд Запорізької облас-
ті викликає відповідачку Маловик Наталію Микола-
ївну, 12.09.1973 року народження, у судове засідан-
ня, яке призначене на 08 год. 00 хв. 02.02.2018 ро-
ку, для розгляду цивільної справи №319/1594/17 за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний Ощадний банк України» в особі філії – До-
нецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Мало-
вик Наталії Миколаївни про стягнення заборгованос-
ті за кредитним договором, яке відбудеться за адре-
сою: вул. Центральна, 26а, смт Більмак Більмацько-
го району Запорізької області.

Суддя Валігурський Г.Ю.

Ленінський районний суд м. Кіровограда викликає обви-
нуваченого Біркова Івана Олеговича, 02.11.1979 року наро-
дження, проживаючого за адресою: вул. Краснополянська, 
5, м. Донецьк, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
30 січня 2018 року о 12.00 год. у залі судових засідань №401, 
вул. Велика Перспективна, 40, м. Кропивницький по кримі-
нальному провадженню за обвинуваченням Біркова І.О. у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 3 ст. 258 КК України.

Явка обвинуваченого Біркова Івана Олеговича на вказане 
судове засідання обов’язкова. В разі неможливості з’явитися 
до суду просимо повідомити причини неможливості прибут-
тя в судове засідання.

Суддя C.M. Льон

Ленінський районний суд м. Кіровограда викликає об-
винуваченого Борисова Андрія Олександровича, 27.11.1984 
року народження, проживаючого за адресою: проспект Буді-
вельників, 54, кв. 19, м. Маріуполь Донецької області, у під-
готовче судове засідання, яке відбудеться 30 січня 2018 року 
о 12.00 год. у залі судових засідань №401, вул. Велика Пер-
спективна, 40, м. Кропивницький по кримінальному прова-
дженню за обвинуваченням Борисова А.О. у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 122, ч. 2  
ст. 127, ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 258 КК України. Явка обвинуваче-
ного Борисова Андрія Олександровича на вказане судове за-
сідання обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду 
просимо повідомити причини неможливості прибуття в су-
дове засідання.

Суддя C.M. Льон

Ленінський районний суд м. Кіровограда викликає обви-
нуваченого Новікова Олексія Івановича, 24.09.1985 року на-
родження, проживаючого за адресою: с. Труженка Володар-
ського району Донецької області, у підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться 30 січня 2018 року о 12.00 год. у за-
лі судових засідань №401, вул. Велика Перспективна, 40,  
м. Кропивницький по кримінальному провадженню за обви-
нуваченням Новікова О.І. у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України.

Явка обвинуваченого Новікова Олексія Івановича на вка-
зане судове засідання обов’язкова. В разі неможливості 
з’явитися до суду просимо повідомити причини неможли-
вості прибуття в судове засідання.

Суддя С.М. Льон

Ленінський районний суд м. Кіровограда викликає об-
винуваченого Кіма Станіслава Федоровича, 23.05.1966 
року народження, проживаючого за адресою: вул. Хвой-
на, 60-а, м. Дніпро, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 30 січня 2018 року о 12.00 год. у залі су-
дових засідань №401, вул. Велика Перспективна, 40, м. 
Кропивницький по кримінальному провадженню за об-
винуваченням Кіма С.Ф. у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України.

Явка обвинуваченого Кіма Станіслава Федоровича на 
вказане судове засідання обов’язкова. В разі неможли-
вості з’явитися до суду просимо повідомити причини не-
можливості прибуття в судове засідання.

Суддя С.М. Льон

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

Орджонікідзевський міський суд Дніпропетров-
ської обл. (адреса суду: 53300, Дніпропетровська 
обл., м. Орджонікідзе, вул. Торгова, 37) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться:

30.01.2018 о 08:30 до Шевченко Сергій Вікторович 
(останнє відоме місце реєстрації: 53305, Дніпропе-
тровська обл., м. Покров, вул. Пархоменка, буд. 28, 
кв. 3) справа № 184/2052/17, суддя Гукова Р. М.

05.02.2018 о 09:30 до Барабаш Вадим Валерійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 53300, Дніпро-
петровська обл., місто Покров, вул. Калініна, буд. 
52а, кв. 15) справа № 184/1957/17, суддя Гаєвий О. В.

05.02.2018 о 10:00 до Остащенко Вячеслав Сергі-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 53301, Дні-
пропетровська обл., м. Покров, вул. Садова, буд. 44) 
справа № 184/2023/17, суддя Гаєвий О. 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.

Южноукраїнський міський суд Миколаївської обл. 
(адреса суду: 55000, Миколаївська обл., м. Южноу-
країнськ, вул. Дружби народів, 5) викликає відпові-
дача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення 
заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

31.01.2018 о 08:30 до Абрамович Дмитро Петро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 55000, Мико-
лаївська обл., м. Южноукраїнськ, вул. Миру, буд. 8, 
кв. 67) справа № 486/906/16-ц, суддя Волкова О. І.

16.02.2018 о 08:30 до Дмитришин Юрій Микола-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 55000, Ми-
колаївська обл., м. Южноукраїнськ, просп. Незалеж-
ності, буд. 18, кв. 30) справа № 486/816/17, суддя  
Савін О. І.

19.02.2018 о 15:00 до Савельєв Микола Сергійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 55310, Ми-
колаївська обл., Арбузинський район, с. Кавуни, 
вул. Елеваторна, буд.1, кв.11) справа №467/890/17,  
суддя Савін О. І.

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.

Близнюківський районний суд Харківської обл. (адреса 
суду: 64800, Харківська обл., м. Близнюки, вул. Радянська, 
46) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться 07.02.2018 о 10:00 до Назаренко Іван Олександро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 64812, Харківська обл., 
Близнюківський р-н, с. Настасівка, вул. Набережна, буд. 13) 
справа № 612/744/17, суддя Масло С. П.

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

Дубровицький районний суд Рівненської обл. (адреса су-
ду: 34100, Рівненська обл., м. Дубровиця, вул. Воробинська, 
22) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться 28.02.2018 о 14:10 до Арлакова Тетяна Володи-
мирівна (останнє відоме місце реєстрації: 34100, Рівнен-
ська обл., м. Дубровиця, вул. Воробинська, буд. 79) справа  
№ 560/908/17, суддя Сидоренко З. С.

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

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в су-
дове засідання Суліму Віру Тимофіївку як відповідачку 
по цивільній справі за позовом Васильєва Миколи Вячес-
лавовича до Суліми Віри Тимофіївни, третя особа: При-
ватний нотаріус Київського міського нотаріального окру-
гу Некрилов Костянтин Юрійович, Товарна біржа «Укра-
їнська біржа Десятинна» про визнання недійсним дого-
вору купівлі-продажу житлового будинку, витребування 
майна з чужого незаконного володіння, яке відбудеть-
ся 19.02.2018 р. о 09.30 год. за адресою: м. Київ, вул. 
Дегтярівська, 31-А, 4-й поверх, каб. 408. Явка до суду 
обов’язкова. У разі неявки справа буде розглядатися за 
наявними в ній доказами.

Суддя Піхур О. В.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Дми-
тренка Андрія Володимировича, 24.06.1979 р.н., остан-
нім відомим місцем проживання якого є: м. Київ, вул. 
Дніпровська набережна, 25, кв. 162, у судове засідання 
як відповідача за позовом Сакун Світлани Миколаївни до 
Дмитренка Андрія Олександровича, третя особа: Служба 
у справах дітей Дарницької районної у м. Києві держав-
ної адміністрації, про надання дозволу на виїзд за кордон 
неповнолітньої дитини без згоди батька.

Судове засідання відбудеться 05.03.2018 р. о 12.00 
год. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 127.

В разі неявки справа буде розглянута за відсутності 
відповідача.

Суддя Т. О. Трусова

Великописарівський районний суд Сумської області викликає Хомякова 
Євгена Володимировича, 1994 року народження, уродженця м. Харків, у під-
готовче засідання, яке відбудеться 6 лютого 2018 року о 10.00 год. у залі су-
дових засідань суду: смт В.Писарівка, вул. Ярослава Мудрого, 12 Сумської 
області як відповідача по цивільній справі №575/1512/17 за позовом Хомяко-
вої Марини Володимирівни до Хомякова Євгена Володимировича про стяг-
нення аліментів на неповнолітню дитину.

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 не-

повідомлення про причини неявки, справу буде розглянуто без його участі на 
підставі наявних у ній матеріалів.

Роздільнянський районний суд Одеської області повідомляє відповідачку Чернецьку 
Тетяну Франківну, 26 березня 1961 року народження, що 8 лютого 2018 року о 09 годині 
30 хвилин у залі судового засідання Роздільнянського районного суду Одеської області 
за адресою: Одеська область, м. Роздільна, вул. Європейська (Леніна), 37-А, відбудеть-
ся судове засідання по цивільній справі № 511/2779/17, провадження №2/511/198/18 за 
позовом Вікуліна Вадима Олександровича до Чернецької Тетяни Франківни, третя осо-
ба: Відділ надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради Одеської об-
ласті, про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщен-
ням та зняття з реєстраційного обліку.

Роздільнянський районний суд пропонує відповідачці Чернецькій Тетяні Франківні 
подати пояснення, заперечення та усі наявні в неї докази по справі особисто або че-
рез представника.

У разі неявки в судове засідання справа може бути розглянута за відсутністю відпо-
відачки Чернецької Тетяни Франківни або її представника за наявними в ній доказами.

Суддя А.І. Панчук

Олександрівський районний суд Донецької області (84000, Донецька область, Олек-
сандрівський район, смт Олександрівка, вул. Шкільна, 1) розглядає цивільну справу за 
позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до По-
зняка Дениса Івановича про стягнення заборгованості. Відповідно до ч. 5 ст. 279 ЦПК 
України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без пові-
домлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої 
зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд 
справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Відповідач у справі: Позняк Денис Іванович, 31.07.1983 року народження, останнє ві-
доме місце реєстрації: Донецька область, Олександрівський район, с. Зелене, вул. Лені-
на, 34. Відповідачеві пропонується надати відзив та посилання на докази, якими він об-
ґрунтовується. Інформацію щодо розгляду вищезазначеної справи можна отримати за 
веб-адресою на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет. Веб-
адреса сторінки: http://court.gov.ua/sud 0537.

Суддя Ю.В. Щербак

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Димитровський міський суд Донецької області повідомляє, що 

в суд викликається обвинувачений Васильєв Андрій Юрійович, 
17.08.1977 р.н., до Димитровського міського суду Донецької області 
12 лютого 2018 року на 09.30 год. та 13 лютого 2018 року на 09.30 год. 
за адресою: м. Мирноград Донецької області, вул. Центральна, 73, для 
участі в судовому засіданні з розгляду кримінального провадження за 
обвинуваченням Васильєва А.Ю. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

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

Суддя О.А. Рибкін

Павловська Алла Вікторівна, 18.10.1986 р.н., останнє відоме місце реєстрації якої: 
Донецька обл., м. Харцизьк, м-н Металургів, буд. 7, кв. 66, викликається до Добро-
пільського міськрайонного суду Донецької області як відповідачка по цивільній справі  
№ 227/3468/17 за позовом Павловського Михайла Олеговича до Павловської Алли Ві-
кторівни, третя особа: Павловська Юлія Юріївна, про зменшення розміру аліментів на 
утримання дитини. Підготовче судове засідання відбудеться 12.02.2018 року о 13.00 
год. у приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова, 39А, 
каб. № 16. У строк до 12.02.2018 року відповідач має право надіслати: суду – відзив на 
позовну заяву і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), ви-
сновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову; позива-
чу, а також третій особі – копію відзиву та доданих до нього документів. У разі ненадан-
ня відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирі-
шить справу за наявними матеріалами. Відповідач має право пред’явити зустрічний по-
зов у строк для подання відзиву.

Суддя В.В. Корнєєва

Краматорський міський суд Донецької області (84300, м. Крама-
торськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу про позбав-
лення батьківських прав, стягнення аліментів на утримання дитини за 
позовом Органу опіки та піклування Краматорської міської ради до До-
брової Тетяни Володимирівни, 13.11.1976 року народження, яка заре-
єстрована за адресою: Донецька область, Амвросіївський район, с. Ве-
лике Мішкове, вул. Свободи, 1, яка викликається на 09.02.2018 року об 
11.00 годині, 13.02.2018 року об 11.00 годині та на 19.02.2018 року об 
11.00 годині до суду, кабінет № 8, третій поверх, для участі у розгляді 
справи по суті.

У випадку неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про при-
чини неявки, інакше справа буде розглянута в її відсутність. 

Суддя Заборський В.О.
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ОГОЛОШЕННЯ

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

22.01.2018 № 31/1-35727-17
Захиснику Ставицького Е. А. —
адвокату Бойку І. Г.  
вул. В. Чорновола, 26/2, м. Київ, 01135

Захиснику Литовченка П. В. —  
адвокату АО «Фомін і партнери» 
Степаненко Ю. М.
вул. Ділова, буд. 5-б, м. Київ, 03680

Захиснику Ткаченко Ю. В. — 
адвокату Степ’юку В. С.
пр-т Миру, 4, оф. 205, м. Київ, 02105

Підозрюваному Ставицькому Е. А.
вул. Хрещатик, 15, кв. 32, м. Київ, 01001

Підозрюваному Литовченку П. В.
вул. Жуковського, буд. 5, кв. 18, м. Київ

Підозрюваній Ткаченко Ю. В.  
вул. Березова, 2, село Колонщина, 
Макарівський район, Київська область

ЗАПИТ 
про відкриття матеріалів прокурору

У відповідності до ч. 6 ст. 290 КПК України, запи-
тую про надання прокурору доступу та можливос-
ті скопіювати або відобразити відповідним чином 
будь-які речові докази або їх частини, документи або 
копії з них, а також надати доступ до житла чи іншо-
го володіння, якщо вони знаходяться у володінні або 
під контролем сторони захисту, якщо сторона захис-
ту має намір використати відомості, що містяться в 
них, як докази у суді під час розгляду кримінального 
провадження № 42017000000000870 від 22.03.2017 
за ч. 5 ст. 191,  ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191,  
ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 (ст. 358 КК України в редакції 
Закону від 05.04.2001) КК України за підозрою Ста-
вицького Е. А., Литовченка П. В., Ткаченко Ю. В. 

Для узгодження організаційних питань прошу 
звертатись до прокурора Торопчина Станіслава Оле-
говича, тел. 044-200-69-38.  

Прокурор першого відділу 
процесуального керівництва 
управління процесуального 
керівництва у кримінальних 
провадженнях слідчих  
управління з розслідування 
злочинів, 
вчинених злочинними 
організаціями                                                  

С. Торопчин

Кам’янець-Подільський міськрайонний суд Хмель-
ницької обл. (адреса суду: 32300, Хмельницька обл.,  
м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 29) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 31.01.2018 о 10:00 до Музика Сергiй Володимиро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 32331, Хмельниць-
ка обл., Кам’янець-Подiльський р-н, с. Оринин) справа  
№ 676/2110/17, суддя Швець О. Д.

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

Миргородський міськрайонний суд Полтавської обл. 
(адреса суду: 37600, Полтавська обл., м. Миргород, вул. Го-
голя, 133) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться 21.02.2018 о 08:00 до Коврижних Дмитро 
Олегович (останнє відоме місце реєстрації: 37600, Полтав-
ська обл., м. Миргород, вул. Гоголя, буд. 34, кв. 10) справа 
№ 541/2198/17, суддя Андрущенко-Луценко С. В.

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

Солом’янський районний суд м.Києва (адреса суду: 
03113, м. Київ, вул. Шутова,1) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованос-
ті, у судове засідання, яке відбудеться 05.06.2018 о 09:00 
до Згіблов Артем Олександрович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 03680, м. Київ, вул. Солом’янська, буд. 7а) 
справа № 760/7008/17, суддя Букіна О. М.

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

Чугуївський міський суд Харківської обл. (адреса су-
ду: 63500, Харківська обл., м. Чугуїв, пл. Леніна, 2) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся   31.01.2018 о 08:30 до Сичов Валерій Вікторович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 63501, Харківська обл., м. Чу-
гуїв, вул. Лугова, буд. 9a) справа № 636/3893/17, суддя  
Оболєнська С. 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.

Чуднівський районний суд Житомирської обл. (адреса су-
ду: 13200, Житомирська обл., смт Чуднів, вул. 50 років Жов-
тня, 3) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться   26.03.2018 о 14:00 до Панасюк Тетяна Анто-
нівна (останнє відоме місце реєстрації: 13238, Житомирська 
обл., Чуднівський р-н, с. Ясногірка, вул. Шевченка, буд. 3) 
справа № 294/1016/17, суддя Мандро О. В.

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

Корюківський районний суд Чернігівської обл. (адре-
са суду: 15300, Чернігівська обл., м. Корюковка, вул. Шев-
ченка, 66) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться 30.01.2018 о 08:30 до Гаджиума-
рова Маргарита Гаджикурбанівна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 01001, м. Київ, пр-т Возз’єднання, буд. 4,  
кв. 56) справа № 755/6781/17, суддя Чурупченко М. І.

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.

Арбітражний керуючий ДП «Український держав-
ний науково-технічний і проектний інститут промисло-
вих технологій» (02094, м. Київ, Деснянський р-н, вул. 
Магнітогорська, буд. 1-Б, код ЄДРПОУ 13697008) ого-
лошує про проведення конкурсу з визначення організа-
тора аукціону з продажу майна банкрута: цілісний май-
новий комплекс, а також окремі будівлі, споруди, осно-
вні засоби, майнові права та інші активи.

Вимоги до організатора аукціону: бути юридичною 
особою, що має право здійснювати продаж майна шля-
хом проведення аукціону; досвід проведення аукціонів 
не менше п’яти років; запропонована найменша сума 
винагороди; наявність технічних можливостей для за-
безпечення продажу майна боржника шляхом прове-
дення аукціону; організатор аукціону повинен провес-
ти аукціон протягом двох місяців з дня укладення до-
говору про проведення аукціону. Організатором аукціо-
ну не може бути заінтересована особа стосовно борж-
ника, кредиторів та замовника аукціону. Кінцевий тер-
мін прийняття заяв та документів – чотирнадцять днів 
з дня виходу оголошення. Заяви приймаються за адре-
сою: 02094, м. Київ, Деснянський р-н, вул. Магнітогор-
ська, буд. 1-Б, Шкоді Андрію Сергійовичу. У разі над-
ходження двох і більше заяв та документів, які відпові-
дають зазначеним вимогам, переможець визначається 
з урахуванням таких показників: досвід роботи та про-
позиції щодо суми винагороди за проведення аукціону.

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою:  
м. Київ, провулок Тбіліський, 4/10. Номер телефону: 
(+38) 094-906-0995.

Краснолиманський міський суд Донецької обл. (адреса 
суду: 84406, Донецька обл., м. Красний Лиман, вул. Фрун-
зе, 13) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться  30.01.2018 о 08:00 до Казакова Вероніка Воло-
димирівна (останнє відоме місце реєстрації: 84463, Доне-
цька обл., Лиманський р-н, с. Закітне, вул. Вавілова, буд. 40) 
справа № 236/3737/17, суддя Саржевська І. В.

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

Придніпровський районний суд м.Черкаси (адреса суду: 
18000, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Гоголя, 316) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться    
01.02.2018 о 09:00 до Бебих Олександр Михайлович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 18000, Черкаська обл., м. Чер-
каси, вул. Чехова, буд. 42, кв. 709) справа № 711/7976/17,  
суддя Забуранний Р. 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.

Тарутинський районний суд Одеської обл. (адреса суду: 
68500, Одеська обл., смт Тарутине, вул. Красна, 235,) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться   
31.01.2018 о 12:30 до Падалко Іван Васильович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 68530, Одеська обл., Тарутинський 
р-н, с. Лісне) справа № 514/1535/17, суддя Козирєв М. В.

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

15.01.2018 року Валківський районний суд Хар-
ківської області ухвалив заочне рішення по спра-
ві №615/1232/17, яким частково задовольнив позов 
Максименко Таісії Федотівни до Максименка Воло-
димира Володимировича, третя особа: Новомер-
чицька сільська рада Валківського району Харків-
ської області, про визнання особи такою, що втрати-
ла право користування житловим приміщенням. 

Максименка Володимира Володимировича, 
18.01.1976 р.н., визнано таким, що втратив право ко-
ристування житловим приміщенням за адресою: вул. 
Підгірнівська, 17, с. Новий Мерчик Валківського ра-
йону Харківської області. 

Суддя  О. В. Товстолужський 

Менський районний суд Чернігівської обл. (адреса суду: 
15600, Чернігівська обл., м. Мена, вул. Жовтнева, 20) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

14.02.2018 об 11:00 до Заїко Валерій Олексійович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 15652, Чернігівська обл., Мен-
ський р-н., смт Макошине, вул. Шевченка, буд. 55) справа  
№ 738/1885/17, суддя Парфененко О. Я.

14.02.2018 о 10:00 до Канавець Дмитро Миколайович 
(останнє відоме місце реєстрації: 15652, Чернігівська обл., 
Менський р-н, смт Макошине, вул. Шкільна, буд. 1) справа 
№ 738/1892/17, суддя Парфененко О. Я.

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.

Автозаводський районний суд м.Кременчука (адреса су-
ду: 39614, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Першотрав-
нева, 29/5) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться:

01.03.2018 о 09:00 до Кіндратко Григорій Іванович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 39622, Полтавська обл., м. Кре-
менчук, вул. Тельмана, буд. 58, кв. 76) справа № 524/7043/17, 
суддя Кривич Ж. О.

01.03.2018 о 09:20 до Шіхов Вагіф Зулфали огли (остан-
нє відоме місце реєстрації: 39600, Полтавська обл., м. Кре-
менчук, вул. Матросова, буд. 22) справа № 524/4318/17,  
суддя Кривич Ж. О.

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

Біловодський районний суд Луганської обл. (адреса су-
ду: 92800, Луганська обл., смт Біловодськ, вул. Комсомоль-
ська, 30) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться:

02.02.2018 о 10:30 до Новікова Олена Володимирівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 92834, Луганська обл., Бі-
ловодський р-н, с. Третяківка, вул. Партизанська, буд. 11) 
справа № 408/4805/17-ц, суддя Кускова Т. В.

02.02.2018 о 09:30 до Жученко Надія Євгенівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 92800, Луганська обл., смт Бі-
ловодськ, вул. Торосяна, буд. 70) справа № 408/4804/17-ц,  
суддя Кускова Т. В.

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

Міловський районний суд Луганської обл. (адреса суду: 
92500, Луганська обл., смт Мілове, вул. Луначарського, 124) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся:

30.01.2018 о 09:00 до Бойко Олена Іванівна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 91000, Луганська обл., Міловський 
р-н, с. Новострільцівка, вул. Радянська, буд. 7) справа  
№ 418/986/17, суддя Гуцол М. П.

30.01.2018 о 09:30 до Паляничка Надія Іванівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 92522, Луганська обл., Мілов-
ський р-н, с. Зоринівка, вул. Залізнична, буд. 54) справа  
№ 418/989/17, суддя Гуцол М. П.

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

Апеляційний суд Донецької області м. Бахмут (вул. 
Свободи, 10, 84500) розглядає апеляційну скаргу за-
хисника Туренка А.П., що діє в інтересах обвинуваче-
ного Погодіна В.В. на вирок Дзержинського міського 
суду Донецької області, яким Погодіна В.В., Сухом-
линова М.В., Москальова Ю.А. визнано винуватими 
та засуджено за п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 КК України до до-
вічного позбавлення волі та стягнуто на користь по-
терпілої Чубенко С.В. у рахунок відшкодування мо-
ральної шкоди, завданої кримінальним правопору-
шенням, по 1 000.000 (одному мільйону) гривень з 
кожного, а також на користь держави процесуаль-
ні витрати за проведену молекулярно-генетичну екс-
пертизу по 985 (дев’ятсот вісімдесят п’ять) гривень 
60 копійок з кожного.

Обвинувачені по справі: Погодін Вадим Вікторо-
вич, зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. 
Артема, буд. 104, кв. 146; Сухомлинов Максим Вікто-
рович, зареєстрований за адресою: м. Макіївка, вул. 
Первомайська, буд. 2, кв. 17; Москальов Юрій Ар-
кадійович, зареєстрований за адресою: м. Донецьк, 
вул. Матросова, б. 25, викликаються у судове засі-
дання, яке відбудеться 8 лютого 2018 року о 10 го-
дині 30 хвилин до Апеляційного суду Донецької об-
ласті для участі у розгляді справи за адресою: м. Бах-
мут, вул. Свободи, 10. У випадку відкладення судово-
го засідання наступний розгляд відбудеться 15 люто-
го 2018 року о 10 год. 30 хв.

У випадку неприбуття обвинувачені повинні пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута в їхню відсутність.

Суддя В.В. Акуленко

Арбітражний керуючий ДП «Український держав-
ний науково-технічний і проектний інститут про-
мислових технологій» (02094, м. Київ, Деснянський 
р-н, вул. Магнітогорська, буд. 1-Б, код ЄДРПОУ 
13697008) оголошує про проведення конкурсу з ви-
значення експерта з оцінки Цілісного майнового 
комплексу, а також окремі будівлі, споруди, основні 
засоби, майнові права, та інші активи, майна банкру-
та та виготовлення технічної документації.

Вимоги до експерта з оцінки: бути юридичною 
особою, що має право здійснювати експертну оцінку 
цілісного майнового комплексу, а також окремі бу-
дівлі, споруди, основні засоби, майнові права та інші 
активи, та виготовлення технічної документації шля-
хом складання звіту; досвід оціночної діяльності не 
менше п’яти років; запропонована найменша сума 
винагороди; наявність технічних можливостей для 
проведення експертної оцінки та виготовлення тех-
нічної документації; експерт з оцінки має провести 
оцінку цілісного майнового комплексу, а також окре-
мі будівлі, споруди, основні засоби, майнові права та 
інші активи, та виготовлення технічної документації, 
протягом двох тижнів з дня укладення договору про 
проведення оцінки. Експертом з оцінки не може бути 
заінтересована особа стосовно боржника, кредито-
рів та замовника аукціону. Кінцевий термін прийнят-
тя заяв та документів – чотирнадцять днів з дня ви-
ходу оголошення. Заяви приймаються за адресою: 
02094, м. Київ, Деснянський р-н, вул. Магнітогор-
ська, буд. 1-Б, Шкоді Андрію Сергійовичу. У разі над-
ходження двох і більше заяв та документів, які від-
повідають зазначеним вимогам, переможець визна-
чається з урахуванням таких показників: досвід ро-
боти та пропозиції щодо суми винагороди за прове-
дення оцінки та виготовлення технічної документації.

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою:  
м. Київ, провулок Тбіліський, 4/10. Номер телефону: 
(+38) 094-906-0995.

Корабельний районний суд м. Миколаєва, який 
розташований в м. Миколаєві по вул. Самойлови-
ча, 20-А, викликає в судове засідання як відповіда-
ча Євтушенка Віктора Федоровича, 11.03.1950 р.н., 
по цивільній справі № 488/3331/15-ц, провадження 
№ 2/488/97/2017р. за позовною заявою Єрьоменко 
O.K. до Євтушенка В.Ф. про стягнення матеріальної 
та моральної шкоди, завданої злочином.

Судове засідання відбудеться 06.02.2018 р. о 14 
годині 30 хвилин у залі судових засідань № 3.

Останнє відоме місце проживання відповідача Єв-
тушенка Віктора Федоровича – Дніпропетровська 
область, м. Марганець, квартал Північний, 22, кв. 8.

Ваша явка обов’язкова. У разі неявки справа буде 
розглянута без вашої участі.

Суддя Л.І. Селіщева

На підставі наказу Державного агентства водних 

ресурсів України №9 від 15.01.2018 року «Про реор-

ганізацію Ємільчинського УВГ» повідомляємо про 

припинення діяльності Ємільчинського управлін-

ня водного господарства як юридичної особи (код  

ЄДРПОУ 01039820, вул. Незалежності, 122в, смт 

Ємільчине, Ємільчинський район, Житомирська 

область, 11201) шляхом приєднання до Олевсько-

го управління водного господарства (далі Олев-

ське УВГ) (код ЄДРПОУ 01033852, вул. Першо-

травнева, 38, смт Нові Білокоровичі, Олевський 

район, Житомирська область, 11050).

Бучацький районний суд Тернопільської області викли-
кає в судове засідання як відповідачів Пилипчука Андрія Во-
лодимировича, Пилипчук Ганну Василівну, Пилипчук Марію 
Андріївну, Пилипчук Христину Андріївну, місце перебуван-
ня яких невідоме, останнє місце проживання — с. Порохо-
ва, вул. Верхи, 9 Бучацького району Тернопільської облас-
ті, по справі за позовом Ярославської Ольги Іванівни до Пи-
липчука Андрія Володимировича, Пилипчук Ганни Василів-
ни, Пилипчук Марії Андріївни, Пилипчук Христини Андріїв-
ни про визнання осіб такими, що втратили право на корис-
тування житловим приміщенням. Розгляд справи призначе-
но на 15 год. 00 хв. 9 лютого 2018 року в приміщенні Бу-
чацького районного суду Тернопільської області за адресою:  
м. Бучач, вул. Міцкевича, 11. Явка до суду обов’язкова. Від-
повідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У разі неявки, відповідачі повинні повідоми-
ти суд про причини.

В разі неявки відповідачів без поважної причини в судове 
засідання справу буде розглянуто за наявними в ній доказа-
ми згідно з чинним законодавством.

Суддя В. Б. Федорончук

Томашпільський районний суд Вінницької облас-
ті викликає Ребрину Миколу Володимировича, 19 
грудня 1987 року народження, останнє відоме міс-
це проживання: с. Вербова, вул. Комсомольська, 3 
Томашпільського району Вінницької області, та по-
відомляє про розгляд справи № 146/1403/17 за по-
зовом Ребрини Марини Володимирівни до Ребрини 
Миколи Володимировича про зміну розміру стягнен-
ня аліментів на утримання неповнолітніх дітей, який 
відбудеться 6 лютого 2018 року о 09.00 годині в То-
машпільському районному суді Вінницької області 
за адресою: 24200 смт Томашпіль, вул. І. Гаврилю-
ка, 57 Томашпільського району Вінницької області,  
під головуванням судді Пилипчука О. В.

Явка до суду обов’язкова.
В разі неявки відповідача в судове засідання, спра-

ву буде розглянуто за його відсутності за наявними в 
ній доказами на підставі ст.ст. 224-227 ЦПК України.



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua12

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року

Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» — 
61035, 40227 (соціальний)

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник 
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступники головного редактора:
Павло БЕБА, Лариса УСЕНКО

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Садова, 1
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09, 
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер, 

п’ятницю та суботу
Зам. № 59435 

Загальний тираж за січень 351 334

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть 
iнформацiї та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному  

центрi «Урядового кур’єра». 
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф», 

04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 27 СІЧНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -8  -13 0  -5 Черкаська -8  -13 -1  -6
Житомирська -6  -11 +1  -4 Кіровоградська -8  -13 -1  -6
Чернігівська -8  -13 0  -5 Полтавська -8  -13 -1  -6
Сумська -8  -13 0  -5 Дніпропетровська -8  -13 -1  -6
Закарпатська -1  -6 +3  +8 Одеська -6  -11 +2  -3
Рівненська -3  -8 -2  +3 Миколаївська -6  -11 +2  -3
Львівська -2  -7 -1  +4 Херсонська -6  -11 +2  -3
Івано-Франківська -4  -9 -2  +3 Запорізька -6  -11 +2  -3
Волинська -2  -7 -1  +4 Харківська -10  -15 -3  -8
Хмельницька -4  -9 -2  +3 Донецька -10  -15 -3  -8
Чернівецька -4  -9 -2  +3 Луганська -10  -15 -3  -8
Тернопільська -4  -9 -2  +3 Крим -1  -6 -2  +3 
Вінницька -7  -12 0  -5 Київ -8  -10 0  -2

Укргiдрометцентр
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Один із захисників Донецького аеропорту 
застиг у бронзі 

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

ПАМ’ЯТЬ. На Донеччи-
ні на базі окремої аеромо-
більної бригади, дислоко-
ваної у Краматорську, уро-
чисто відкрили встановле-
ний тут пам’ятний знак за-
хисникам Донецького аеро-
порту, оборона якого трива-
ла 242 днів і ночей. А ство-
рюючи зображення на зна-
ку, військовослужбовці вша-
нували одного із своїх по-
братимів — старшину 90-го 
окремого аеромобільного 
батальйону Максима Рідза-
ніча, який із бійцями у січні 
2015 року останнім виходив 
з руїн аеропорту, а пізніше 
загинув у ході наступних бо-
йових дій. «Оборона термі-
налу Донецького аеропорту 
— це наша чітка відповідь. І 
справа не тільки у кількості 
знищеного особового скла-
ду чи техніки противника, 
і не тільки в тривалості цієї 
оборони. Ми продемонстру-
вали Україні, світові та на-
віть противникові: якщо то-
го вимагатиме бойова ситу-
ація — саме так буде оборо-

нятися кожна будівля чи квар-
тал у населених пунктах, ко-
жен клаптик нашої землі», — 
наголосив, виступаючи перед 
десантниками командувач 
Високомобільними десантни-
ми військами ЗСУ, команду-

вач сил АТО, генерал-лейте-
нант Михайло Забродський.

Біля пам’ятника військо-
вослужбовці гарнізону  скла-
датимуть  присягу, заступа-
тимуть  на бойове чергуван-
ня та вирушатимуть  звідси 

на виконання бойових за-
вдань. Цей знак стане ще 
одним нагадуванням про 
мужність і героїзм україн-
ських бійців проти загарбни-
ків, які прийшли до України 
з війною.    

Біля пам’ятного знака складатимуть присягу майбутні захисники України

КОМАНДНА РОБОТА.  Українські скульптори  вдруге поспіль 
перемогли на міжнародному фестивалі сніжної скульптури World 
Snow Festival у Швейцарії. Торік вони  виграли з магічним плащем 
і посохом, адже темою була саме магія, а цього року,  послуговую-
чись  девізом про чотири  сезони, дружна команда висікла зі сніж-
ного блоку заввишки 3,5 метра скульптуру «Спіраль Часу». Вона 
нескінчена і людина щорічно подорожує шляхом: літо — осінь — 
зима — весна. А пори роки позначаються різними людськими слі-
дами…  

За словами одного з учасників  команди, яка сформувалася 
протягом кількох років, Богдана Куцевича, погода цьогоріч в Аль-
пах була примхлива, тому довелося докласти зусиль, аби зберег-
ти витвір цілісним для вимогливого журі та туристів-глядачів. 

Загалом у фестивалі, який проходив 36-й рік поспіль, взяли 
участь команди з десяти країн світу. А переможці  кажуть, що для 
них сніжне мистецтво — хобі. За фахом Богдан Куцевич і Олексій 
Пода — архітектори та дизайнери інтер’єру, Олексій Козак — ко-
пірайтер, а Джонатан Рихнер (єдиний швейцарець у команді) за-
ймається наукою. 
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Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровська, у складі головую-
чого судді Татарчук Л.О., суддів: Марущак С.Л. та Леонова А.А. здійснюєть-
ся спеціальне судове провадження № 200/4308/17 щодо обвинувального ак-
та, складеного за результатами спеціального досудового розслідування об-
ставин кримінального провадження № 22014040000000088 відносно Степа-
ненка Романа Ігоровича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Повідомляємо, що судове засідання по вказаному кримінальному прова-
дженню призначено до розгляду на 16.00 годину 31 січня 2018 року за адре-
сою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 57, в яке викликається Степанен-
ко Роман Ігорович, 31.08.1984 року народження, зареєстрований: АР Крим, 
м. Феодосія, вул. Кримська, буд. 25, кв. 36, останні відомі адреси мешкан-
ня: Донецька область, м. Горлівка, вул. Капітана Остапенка, буд. 36, кв. 84; 
м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграда, буд. 93, кв. 1.

У разі наявності поважних причин, через які обвинувачений не може 
з’явитися в судове засідання, він зобов’язаний заздалегідь повідомити суд 
про неможливість з’явлення та про поважні причини неявки.

Після опублікування оголошення у пресі, обвинувачений вважається по-
відомленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинува-
ченого справу буде розглянуто за його відсутності.

У Миколаєві викрили 
наркоторговців

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ЗЛОЧИННІСТЬ. Днями відбулася широкомасштабна спецоперація. 
Отримавши ухвали суду, правоохоронці провели одночасно понад 30 
санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів справи, — у 
Миколаєві та в Києві. Вперше в Україні була викрита діяльність групи, 
яка займалася  безконтактним збутом наркотичних засобів не лише на 
території обласного центру, а й в інших регіонах країни. Участь в підго-
товці та проведенні заходу взяли співробітники ГУ Національної полі-
ції в Миколаївській області під процесуальним керівництвом Миколаїв-
ської місцевої прокуратури.  Встановлено, що підозрювані громадяни 
організували стійке злочинне угрупування для незаконного збуту нар-
котичних засобів та психотропних речовин шляхом «закладок». Збут 
здійснювався за допомогою соцмережі, де вказувались ціни та вид нар-
котичних засобів, а також місця їх схованок. Гроші за товар отримували 
від клієнтів через електронні гаманці.

Під час  обшуків співробітники поліції виявили беззаперечні дока-
зи злочинної діяльності: банківські картки для ведення розрахунків 
з покупцями, мобільні телефони та сім-картки операторів мобільного 
зв’язку, чорнові записи злочинної діяльності, вогнепальну і травматич-
ну зброю та боєприпаси, комп’ютерну техніку для майнінгу криптовалют 
на суму понад п’ять мільйонів гривень і незбуті наркотики. Наразі за від-
повідним кримінальним провадженням тривають слідчі дії. 

Громада стимулюватиме породіль  
з власного бюджету

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр» 

ДЕМОГРАФІЯ. З перспек-
тивним соціальним починан-
ням  виступили у Буринській 
міській об’єднаній територіаль-
ній громаді, що на Сумщині.  
Відповідно до прийнятого рі-
шення з нового року тут вирі-
шили виплачувати кожній поро-
діллі по 20 тисяч гривень, перед-

бачивши у місцевому бюдже-
ті близько 4 мільйонів гривень. 
Якщо ж коштів не вистачить (як 
мовиться, дай, Боже!), то будуть 
задіяні інші фінансові джерела. 
Як розповів голова Бурин-
ської ОТГ Віктор Ладуха, впро-
довж останнього часу щоро-
ку на території сьогоднішньої 
ОТГ народжувалося від 120 
до 170 малюків. Аби цю тен-
денцію не тільки закріпити, а 

й розвинути, вирішили запро-
вадити матеріальний стимул. 
Наскільки він спрацює, покаже 
час. Однак у громаді вже є по-
повнення — світ побачили троє 
немовлят, причому всі дівчатка. 
Так, у сім’ї Руслана та Лілії відте-
пер донечка Алінка, на яку вдо-
ма чекають троє братиків. По-
дружжя одержало в лікарні не 
тільки грошовий сертифікат, а 
й свідоцтво про народження. 

Положення про матеріальне 
стимулювання передбачає низ-
ку юридичних і правових ви-
мог, спрямованих на викорис-
тання коштів виключно для не-
мовлят. Якщо ж трапляться асо-
ціальні випадки, то є відповідні 
важелі впливу на таких батьків. 
Однак у громаді переконані, що 
до цього не дійде і всі без винят-
ку тата й  мами сповна турбу-
ватимуться про своїх діточок.
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