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 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

ВІВТОРОК, 30 ТРАВНЯ 2017 РОКУ №98 (5967)

ЦИФРА ДНЯ

Наші миротворці
рятують світ

ГЕОПОЛІТИКА. За 25 років українські воїни взяли участь у
понад 20 миротворчих місіях ООН у всьому світі. Про це під час
брифінгу повідомив речник Міноборони Андрій Лисенко. У та-
ких операціях Україна здобуває міжнародний престиж і повагу
партнерів, а наші солдати — бойовий досвід. Нині наші військо-
вослужбовці з честю несуть службу в африканських країнах, в
Косові, допомагаючи місцевим жителям, охороняючи громад-
ський порядок і безпеку, повідомляє УНІАН.

«За часів незалежності понад 42 000 військовослужбовців
Збройних сил, інших військових формувань і правоохоронних
органів узяли участь у міжнародних миротворчих операціях під
егідою ООН, ОБСЄ та ЄС. Нині близько 500 військовослужбов-
ців ЗСУ беруть участь у 9 операціях на території семи країн, де-
монструючи міжнародній спільноті традиційно високі професійні
та моральні якості, компетентність і надійність, мужність і відва-
гу», — йдеться у вітанні воїнам Президента Петра Порошенка.

Тож ця дата — не лише день поваги, а також день пам’яті тих,
хто віддав життя за цю благородну справу. 

ЦИТАТА ДНЯ

Паоло аллі:
«Наш меседж

у тому, що
Росія повинна
повернутися

до офіційно
визнаних

кордонів».
Президент Парламентської асамблеї НАТО 
про необхідність відсічі агресивній політиці Кремля 
в Україні, Грузії та Молдові
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Не ріжте курку, 
що несе золоті яйця

ТОЧКА ЗОРУ. Через відсутність державницької позиції 
керівництво Укрзалізниці ухвалює рішення, котрі можна
розглядати як такі, що спрямовані 
на знищення українських виробників

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
sp

le
nd

id
-m

ag
az

in
e.

m
d

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2017 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 25 грн . . . . . . . . . . . . 47 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 75 грн . . . . . . . . . . 141 грн

на півроку . . . . . 150 грн . . . . . . . . . . 282 грн

ТЕЛЕКУР’ЄР програми головних телеканалів України 
на сторінках «Урядового кур’єра»

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА 

ГАЗЕТИ 
«УРЯДОВИЙ 

КУР’ЄР» 
НА ІІ ПІВРІЧЧЯ 

2017 РОКУ

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ

УСІ
ВІДДІЛЕННЯ

ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ

35 млрд м3

природного газу отримала Україна
шляхом реверсного постачання 

зі Словаччини за 1000 днів
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ДОКУМЕНТИ

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі
питання розподілу у 2017 році субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій»2

ДИСКУСІЯ

Прем’єр-міністр наполягає, 
що процес перегляду 
земельних відносин має
відбуватися поступово 
і враховувати всі можливі ризики
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документи
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 18 травня 2017 р. № 349 

Київ

Про внесення змін до деяких постанов  
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміни до постанов Кабінету Міністрів України, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 18 травня 2017 р. № 349

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 

1. В абзаці восьмому пункту 19 Порядку державного фінансування капітально-
го будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 груд-
ня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374; 2007 р., № 41,  
ст. 1624; 2010 р., № 39, ст. 1307, № 86, ст. 3017, № 92, ст. 3275; 2011 р., № 41,  
ст. 1693, № 42, ст. 1723, № 99,  ст. 3633, № 101, ст. 3703; 2012 р., № 89, ст. 3601,  
№ 92, ст. 3732, № 95, ст. 3853, № 100, ст. 4054; 2013 р., № 11, ст. 417, № 64, ст. 2324, 
№ 66,  ст. 2387, № 76, ст. 2825, № 92, ст. 3388, № 99 ст. 3630; 2014 р., № 2, ст. 36; 
2015 р., № 98, ст. 3353; 2016 р., № 98, ст. 3195, № 101, ст. 3297; 2017 р., № 1, ст. 4, № 
29, ст. 857), слова «шість місяців» замінити словами «дев’ять місяців».

2. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 
«Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за 
бюджетні кошти» (Офіційний вісник України, 2014 p., № 34, ст. 916, № 76, ст. 2151, 
№ 90, ст. 2581; 2015 р., № 78, ст. 2615, № 96, ст. 3294; 2016 р., № 1, ст. 8, № 2, ст. 95, 
№ 88, ст. 2885, № 100, ст. 3253; 2017 р., № 1, ст. 4, № 29, ст. 857):

1) абзац п’ятнадцятий підпункту 4 виключити;
2) підпункт 42 замінити підпунктами 42 і 43 такого змісту:
«42) на строк не більше дев’яти місяців — робіт для об’єкта «Будівництво сучасно-

го лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікар-
ні «Охматдит» по вул. Чорновола, 28/1, у Шевченківському районі м. Києва» у розмі-
рі до 100 відсотків їх вартості;

43) на строк не більше десяти місяців — обладнання  для об’єкта «Будівництво су-
часного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої 
лікарні «Охматдит» по вул. Чорновола, 28/1, у Шевченківському районі м. Києва;».

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1046 «Про 
затвердження Порядку використання у 2016 році коштів, передбачених у держав-
ному бюджеті для будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу На-
ціональної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» (Офіційний вісник України, 
2017 р., № 4, ст. 113):

1) у постанові:
у назві та пункті 1 постанови слова і цифри «у 2016 році» виключити;
пункт 2 виключити;
2) Порядок, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції: 

«ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 30 листопада 2016 р. № 1046 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 18 травня 2017 р. № 349)
ПОРЯДОК  

використання коштів, передбачених у державному бюджеті  
для будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу  

Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державно-

му бюджеті за програмою «Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплек-
су Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» (далі — бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є МОЗ.
3. Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є Національна дитяча спеці-

алізована лікарня «Охматдит».
4. Замовником будівництва лікувально-діагностичного комплексу Національної 

дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» та одержувачем бюджетних коштів є 
державне підприємство «Укрмедпроектбуд» (далі — замовник).

Бюджетні кошти використовуються за напрямами, визначеними паспортом бю-
джетної програми «Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу На-
ціональної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

5. Видатки, пов’язані з фінансуванням об’єктів капітального будівництва, здійсню-
ються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 
(Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни від 23 квітня 2014 р. № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і по-
слуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 
34, ст. 916), Методичних рекомендацій щодо переліку підтвердних документів для ре-
єстрації бюджетних зобов’язань, бюджетних фінансових зобов’язань та проведення 
платежів, затверджених наказом Казначейства від 29 квітня 2013 р. № 68.

6. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Каз-
начейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, 
здійснюються в установленому законодавством порядку.

7. МОЗ здійснює розподіл відкритих асигнувань розпоряднику бюджетних коштів ниж-
чого рівня на підставі його подання, що формується згідно з пропозиціями замовника.

8. З метою відкриття асигнувань замовнику для подальшої оплати товарів, ро-
біт і послуг виконавцям будівництва (далі — виконавці) замовник подає розпоряд-
нику бюджетних коштів нижчого рівня лист-звернення та належним чином завірені 
копії таких документів:

звіту про результати проведення процедури закупівлі;
договору з переможцем процедури закупівлі;
інформацію про  відсутність заборгованості у виконавців із сплати податків і збо-

рів (обов’язкових платежів).
У разі здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг замовник додатко-

во подає виконавцям належним чином оформлене рішення головного розпорядни-
ка бюджетних коштів.

9. Перерахування бюджетних коштів замовником здійснюється на небюджетні ра-
хунки за балансовим рахунком 3712 «Рахунки інших клієнтів Казначейства України», 
відкриті виконавцями в органах Казначейства.

З метою перерахування бюджетних коштів на небюджетні рахунки виконавців замов-
ник подає до органу Казначейства підтвердні документи згідно з переліком, визначеним 
для відповідного виду витрат у додатку до наказу Казначейства від 29 квітня 2013 р. № 68.

Головний розпорядник бюджетних коштів та розпорядник бюджетних коштів ниж-
чого рівня погоджують проекти договорів замовника з виконавцями на етапі розро-
блення тендерної документації без права внесення змін до таких проектів договорів.

Умови проекту договору про закупівлю не повинні відрізнятися від тендерної про-
позиції за результатами аукціону (в тому числі ціни за одиницю товару) переможця 
процедури закупівлі або ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної 
процедури. Орган Казначейства проводить перевірку підтвердних документів, нада-
них замовником, щодо відповідності підстав для перерахування бюджетних коштів 
виконавцям на рахунки, відкриті в органах Казначейства.

Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписан-
ня до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбаче-
них Законом України «Про публічні закупівлі», виключно в межах бюджетних призна-
чень за бюджетною програмою «Будівництво сучасного лікувально-діагностичного 
комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» на відповідний рік.

10. Виконавці визначаються замовником за результатами проведених процедур 
закупівель згідно із Законом України «Про публічні закупівлі».

Виконавці повинні відповідати кваліфікаційним та іншим вимогам (мати ліцен-
зію (дозвіл) на виконання робіт, постачання товарів, надання послуг, визначених до-
говором із замовником, досвід виконання аналогічних договорів та ресурси, достат-

ні для їх виконання, тощо). Перевірку відповідності виконавців таким вимогам про-
водить замовник.

11. Платежі з рахунків виконавців, відкритих в органах Казначейства, здійсню-
ються виключно для виконання договорів з будівництва лікувально-діагностичного 
комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» на підставі та-
ких документів:

договорів, укладених виконавцями із замовником з дотриманням вимог, установ-
лених пунктом 9 цього Порядку;

платіжних доручень на здійснення платежів.
У разі коли замовником здійснено попередню оплату товарів, робіт і послуг вико-

навцям і суми авансових платежів не використані такими виконавцями у строк, вста-
новлений умовами договору із замовником, не використані виконавцем бюджетні ко-
шти повертаються замовнику.

12. У разі неподання виконавцем необхідних підтвердних документів, передбаче-
них пунктом 11 цього Порядку, або невідповідності поданих документів установле-
ним вимогам органи Казначейства повертають платіжні доручення без виконання.

13. Виконавець зобов’язаний щомісяця не пізніше 10 числа подавати замовни-
ку звіт про використання отриманого авансового платежу та інформацію про залиш-
ки коштів, що обліковуються на рахунку, відкритому в органах Казначейства. Копію 
отриманих документів замовник протягом трьох робочих днів після їх надходжен-
ня подає МОЗ.

14. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється 
відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

15. Одержувачі бюджетних коштів беруть зобов’язання та здійснюють видат-
ки відповідно до затверджених планів використання бюджетних коштів виключно у 
межах фактично перерахованих їм коштів.

16. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бю-
джетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здій-
снюються в установленому законодавством порядку.

17. Держаудитслужба забезпечує здійснення контролю за використанням бю-
джетних коштів у порядку, передбаченому законодавством, та повідомляє Кабінету 
Міністрів України про його результати.

18. Головний розпорядник бюджетних коштів подає у строки, визначені для по-
дання річної фінансової та бюджетної звітності, Мінфіну і Мінекономрозвитку річний 
звіт про виконання паспорта бюджетної програми «Будівництво сучасного лікуваль-
но-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охмат-
дит» за формою, затвердженою Мінфіном.

19. МОЗ подає щокварталу Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 24 травня 2017 р. № 358 
Київ

Деякі питання оплати праці державних службовців 
судів, органів та установ системи правосуддя 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
1. Затвердити схему посадових окладів із визначенням коефіцієнтів для держав-

них службовців судів, органів та установ системи правосуддя за групами оплати пра-
ці, що додається.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 р. № 329 
«Деякі питання матеріального забезпечення працівників Національної школи суддів 
України та Національної академії прокуратури України» (Офіційний вісник України, 
2011 р., № 24, ст. 994; 2016 р., № 30, ст. 1199) і від 18 січня 2017 р. № 15 «Питан-
ня оплати праці працівників державних органів» (Офіційний вісник України, 2017 р.,  
№ 9, ст. 284, № 16, ст. 468) зміни, що додаються. 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 24 травня 2017 р. № 358

СХЕМА 
посадових окладів із визначенням коефіцієнтів для державних службовців судів, 

органів та установ системи правосуддя за групами оплати праці

Посада
Група 

оплати 
праці

Розмір місячного посадового окладу,  
гривень та коефіцієнт до мінімального  

посадового окладу
Вища рада право-
суддя, Верховний 

Cуд України,  
вищі спеціалізова-

ні суди, Вища  
кваліфікаційна  
комісія суддів 
України, ДСА

апеляційні  
суди, окруж-
ні адміністра-
тивні, госпо-
дарські суди, 
територіаль-
ні управлін-

ня ДСА

місцеві  
загальні 

суди

Керівник державного органу, 
апарату суду, секретаріату, 
територіального управління

1 13 000 (6,5) 9400 (4,7) 7600 (3,8)

Перший заступник керівни-
ка державного органу, апара-
ту суду, секретаріату, терито-
ріального органу

2 12 000 (6)

Заступник керівника держав-
ного органу, апарату суду, се-
кретаріату, територіально-
го органу

3 11 000 (5,5) 8850 (4,43) 7100 (3,55)

Керівник департаменту, 
служби

4 9115 (4,56)

Керівник самостійного управ-
ління, служби

8670 (4,34) 6800 (3,4) 5300 (2,65)

Керівник самостійного  
відділу, служби

8200 (4,1) 6500 (3,25) 5000 (2,5)

Завідувач самостійного сек-
тору

7500 (3,75) 5600 (2,8) 4300 (2,15)

Заступник керівника  
департаменту, служби

5 8250 (4,13)

Заступник керівника  
самостійного управління, 
служби

7700 (3,85) 5850 (2,93) 4400 (2,2)

Заступник керівника  
самостійного відділу, служби

7464 (3,73) 5500 (2,75) 4200 (2,1)

Керівник управління у складі 
департаменту, служби

6 7300 (3,65)

Заступник керівника управ-
ління у складі  
департаменту, служби

7100 (3,55)

Керівник відділу у складі де-
партаменту, служби,  
самостійного управління

6900 (3,45) 4500 (2,25) 4000 (2)

Заступник керівника відділу у 
складі департаменту, служби, 
самостійного управління

6600 (3,3) 4300 (2,15) 3900 (1,95)

Завідувач сектору у складі 
департаменту, служби, само-
стійного управління, відділу

6400 (3,2) 4100 (2,05) 3850 (1,93)

Науковий консультант 7 6000 (3)
Головний спеціаліст 5900 (2,95) 3801 (1,9) 3200 (1,6)
Провідний спеціаліст, старший 
судовий розпорядник, стар-
ший секретар суду, консуль-
тант суду, секретар судового 
засідання

8 4600 (2,3) 3352 (1,68) 2649 (1,32)

Спеціаліст, судовий розпо-
рядник, секретар суду

9 4200 (2,1) 2750 (1,38) 2000 (1)

________
Примітка.  Посадові оклади державних службовців секретаріату Вищої ради право-

суддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, апарату Верховного 
Суду України, вищих спеціалізованих судів, ДСА, передбачені цією схе-
мою, підвищуються на 10 відсотків.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 24 травня 2017 р. № 358

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України  

від 28 березня 2011 р. № 329 і від 18 січня 2017 р. № 15
1. Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 р. № 329 

викласти в такій редакції:

«Додаток 1 
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 28 березня 2011 р. № 329 
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 24 травня 2017 р. № 358)

СХЕМА 
посадових окладів працівників Національної школи суддів України

Найменування посади Розміри посадових окладів,  
гривень 

Ректор 13000
Проректор, керівник апарату 11000
Директор регіонального відділення 9115
Начальник самостійного відділу 8200
Головний науковий співробітник 6900
Провідний науковий співробітник, викладач 6600
Старший науковий співробітник, помічник рек-
тора, проректора

6400

Молодший науковий співробітник 6000
Головний спеціаліст 5900
Провідний спеціаліст 4600
Секретар 4200».

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15:
1) у пункті 2 приміток до схеми посадових окладів на посадах державної служби 

за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2017 році, за-
твердженої зазначеною постановою, слова «Верховного Суду України, вищих спеціа-
лізованих судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів Украї-
ни, Державної судової адміністрації України,» виключити;

2) у переліку посад державної служби, що прирівнюються до відповідних груп 
оплати праці, затвердженому зазначеною постановою, у графі «Посади державних 
службовців, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці»:

у позиції «Група 4. Посади керівників самостійних структурних підрозділів дер-
жавних органів» слова «; керівники самостійних структурних підрозділів апаратів су-
дів» виключити;

у позиції «Група 5. Посади заступників керівників самостійних структурних під-
розділів державних органів» слова «; заступники керівників самостійних структурних 
підрозділів апаратів судів» виключити;

у позиції «Група 8. Посади провідних спеціалістів державних органів» слова «; 
старший судовий розпорядник; старший секретар суду; консультант суду; секретар 
судового засідання» виключити;

у позиції «Група 9. Посади спеціалістів державних органів» слова «; судовий роз-
порядник; секретар суду»  виключити;

у тексті графи слова «Верховного Суду України», «вищих спеціалізованих судів», 
«Вищої ради правосуддя», «Вищої кваліфікаційної комісії суддів України», «апаратів 
апеляційних та місцевих судів», «, структурних підрозділів апаратів судів» виключити;

3) в Умовах оплати праці працівників патронатних служб в державних органах, за-
тверджених зазначеною постановою:

у пункті 2 цифру «5» замінити цифрою «6;
у додатку 5 до Умов виключити такі позиції:

«Радник, помічник Голови
Конституційного Суду України; 
помічник, науковий консультант 
судді Конституційного Суду України

10610

Помічник: голови суду, заступника
голови суду, секретаря судової 
палати, секретаря пленуму, судді 
Верховного Суду України, вищих 
спеціалізованих судів

10610

Помічник: голови суду, заступника
голови суду апеляційних судів

7579 7579

Помічник голови суду, заступника
голови місцевого суду; помічник 
судді: апеляційного суду, місцевого суду

6063 6063»;

доповнити Умови додатком 6 такого змісту:

«Додаток 6 
до Умов оплати праці працівників патронатних 

служб в державних органах

РОЗМІРИ 
посадових окладів працівників патронатних служб у системі правосуддя

Найменування посади

Розмір посадових окладів у системі  
правосуддя з урахуванням юрисдикції, 

гривень 
Вища рада пра-
восуддя, Кон-

ституційний Суд 
України, Верхо-
вний Cуд Укра-
їни, вищі спе-
ціалізовані су-

ди, Вища квалі-
фікаційна комі-
сія суддів Украї-

ни, ДСА

апеляційні 
суди,  

окружні  
адміністра-

тивні,  
господарські 

суди

місцеві  
загальні 

суди

Керівник патронатної служби 9900
Заступник керівника патронатної служби 9453
Прес-секретар, референт 5500 3601 2840
Радник: голови, заступника голови,  
керівник служби інспекторів, інспектор, 
науковий консультант, науковий радник 

10610

Помічник: голови суду, заступника  
голови суду, секретаря судової палати, 
секретаря пленуму, судді 

10610 7579 6063»;

4) доповнити Порядок преміювання державних службовців, які займають поса-
ди державної служби категорії «А», затверджений зазначеною постановою, пунктом 
9 такого змісту:

«9. Розміри премій керівникам органів та установ системи правосуддя, їх заступ-
никам визначаються керівником державної служби у державному органі за пого-
дженням із суб’єктом призначення.».

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

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бахмут, Донецької області, 
вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу 2/219/2994/2017 за позовом Комісарової Оль-
ги Олександрівни до Комісарова Ігоря Борисовича, третя особа: Служба у справах дітей 
Бахмутської міськради про надання дозволу на виїзд дитини за кордон без згоди батька.

Відповідач у справі Комісаров Ігор Борисович, останнє місце реєстрації: Донецька 
область, м. Єнакієве, вул. Блюхера, 30, викликається на 01.06.2017 року на 11.30 годи-
ну до суду, каб. № 309 для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випад-
ку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа 
буде розглядатися у його відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бахмут, Донецької області, 
вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу 2/219/2019/2017 за позовом Каніщева Дениса 
Миколайовича до Шнайдер Марії Миколаївни, Хомякової Ірини Миколаївни про визна-
ння права власності в порядку спадкування за законом.

Відповідач у справі Хомякова Ірина Миколаївна, останнє місце реєстрації: м. Лу-
ганськ, вул. А. Ліньова, 85а/64, викликається на 01.06.2017 року на 13.45 годину до су-
ду, каб. № 309 для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випад-
ку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа 
буде розглядатися у його відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бахмут, Донецької області, вул. 
Миру, 5) розглядає цивільну справу 2/219/94/2017 за позовом ПАТ «ВіЕйБіБанк» до Згара 
Миколи Миколайовича, Згара Максима Миколайовича про звернення стягнення на пред-
мет іпотеки.

Відповідачі у справі Згара Микола Миколайович, останнє місце реєстрації: Донецька 
область, м. Жанівка, вул. 60 років Жовтня, 1, та Згара Максим Миколайович, останнє 
місце реєстрації: Донецька область, м. Жанівка, кв-л 23, буд. 11, кв. 1 викликаються на 
02.06.2017 року на 11.45 годину до суду, каб. № 309 для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випад-
ку неприбуття, відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа бу-
де розглядатися у їх відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

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

Чаплинський районний суд Херсонської області ви-
кликає до суду по цивільній справі за позовом ПАТ «Дер-
жавний ощадний банк України» в особі філії Херсонське 
обласне управління AT «Ощадбанк» до Красноперової 
Анжели Граціанівни про стягнення заборгованості відпо-
відачку Красноперову Анжелу Граціанівну на 08 годину 
30 хвилин 09 червня 2017 року.

Судове засідання відбудеться у приміщенні Чаплин-
ського районного суду, що розташоване по вул. Космо-
навтів, 23 в смт Чаплинка Херсонській області.

У разі неявки відповідачки в судове засідання спра-
ва буде розглянута у її відсутність за наявними у спра-
ві доказами.

Суддя А. Д. Кузьменко

Оголошується про проведення Міністерством за-
кордонних справ України конкурсу з відбору зовніш-
нього постачальника послуг, який надаватиме послу-
ги з приймання, попереднього розгляду та переда-
чі закордонним дипломатичним установам України 
візових клопотань про оформлення віз для в’їзду в 
Україну.
Більше інформації про умови конкурсу та вимоги до 

учасників розміщено на сайті Міністерства  
www.mfa.gov.ua.

Марківський районний суд Луганської області по-
відомляє про те, що 02.09.2016 по цивільній справі 
за позовом Ліхно Дмитра Олеговича в особі пред-
ставника Гаврика Антона Вікторовича до Іоффе Оле-
га Володимировича про стягнення заборгованості 
за договором позики, справа № 417/2638/16-ц, було 
ухвалено заочне рішення, позовні вимоги задоволе-
но (Суддя Дідоренко А. Е.).

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

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) по-
відомляє Тимофеєву Ніну Єгорівну, що 25 лип-
ня 2017 року об 11.00 годині відбудеться слухан-
ня цивільної справи № 182/7178/16-ц (провадження  
№ 2/0182/939/2017 року) за позовом Управління пра-
ці та соціального захисту населення Нікопольської 
міської ради Дніпропетровської області, третя осо-
ба: Східний офіс Держаудитслужби про стягнення 
коштів під головуванням судді Нікопольського місь-
крайонного суду Кобеляцької-Шаховал І. О.

У провадженні Броварського міськрайонного суду 
Київської області перебуває цивільна справа за по-
зовом Іванченко Марії Афтифіївни до Іванченко На-
дії Анатоліївни про визнання особи такою, що втра-
тила право користування житловим приміщенням. 
Суд викликає як відповідача по даній справі Іван-
ченко Надію Анатоліївну, останнє відоме місце реє-
страції: Київська обл., м. Бровари, вул. Незалежнос-
ті, буд. 2, кв. 47.

Розгляд справи відбудеться о 09 год. 00 хв. 16 
червня 2017 року у залі суду за адресою: м. Бровари, 
вул. Грушевського, буд. 2, каб. 213. У випадку неявки 
відповідачки справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя Н. М. Петришин

Марківський районний суд Луганської області повідо-
мляє про те, що 25.11.2015 р. по цивільній справі за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Банк Камбіо» до 
Погорілого Олега Петровича, третя особа: Виробничо-тор-
гівельне об’єднання «Будівельник» про звернення стяг-
нення на заставне майно, справа № 417/1384/15-ц (Суддя  
Шкиря В. М.) ухвалено заочне рішення, позовні вимоги задо-
волені частково.

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

Сватівський районний суд Луганської облас-
ті, розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідомляє, 
що 29 листопада 2016 року по цивільній справі  
№ 426/6302/16-ц за позовом Ліхно Дмитра Олегови-
ча до Кравченко Станіслава Юрійовича про стягнен-
ня заборгованості за договором безпроцентної пози-
ки було винесене заочне рішення про задоволення 
позовних вимог позивача.

Суддя О. М. Попова

Рокитнянський районний суд Київської обл. (адреса су-
ду: 09600, Київська обл., смт Рокитно, вул. Заводська, 11) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 25.07.2017 о 09:30 до Павленко Любові Олександрівни 
(останнє відоме місце реєстрації: 09635, Київська обл., Ро-
китнянський р-н, с. Ольшаниця, вул. Леніна, буд. 140) справа 
№ 375/391/17, суддя Литвин 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.

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

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

22.06.2017 об 11:15 до Новіков Сергій Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 84507, Донецька 
обл., м. Бахмут, вул. Горького, буд. 59, кв. 11) справа № 219/2125/17, суддя Полтавець Н. З.

01.06.2017 о 09:15 до Дегтярьов Дмитро Анатолійович (останнє відоме місце реєстрації: 84552, Донецька 
обл., м. Часів Яр, вул. Профінтерна, буд. 15а) справа № 219/3222/17, суддя Мединцева Н. М.

01.06.2017 о 09:10 до Гордієнко Роман Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 84506, Донецька обл., 
м. Бахмут, вул. Польова, буд. 41, кв. 25) справа № 219/2677/17, суддя Мединцева Н. М.

01.06.2017 о 09:05 до Єна Микола Ігорович (останнє відоме місце реєстрації: 84500, Донецкая обл., м. Бахмут, 
вул.Бахмутська, буд. 89а) справа № 219/2525/17, суддя Мединцева Н. М.

01.06.2017 о 09:25 до Муха Олена Сергіївна (останнє відоме місце реєстрації: 84522, Донецька обл., Бахмут-
ський р-н, м. Сіверськ, вул. Шкільна, буд. 25а) справа № 219/3338/17, суддя Мединцева Н. М.

01.06.2017 о 09:15 до Смаглій Володимир Тимофійович (останнє відоме місце реєстрації: 84553, Донецька 
обл., м. Часів Яр, вул. Ворошилова, буд. 5, кв. 68) справа № 219/2625/17, суддя Мединцева Н. М.

01.06.2017 о 09:30 до Бут Анатолій Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 84553, Донецька обл.,  
м. Часів Яр, вул. Ворошилова буд. 7, кв. 59) справа № 219/3315/17, суддя Мединцева Н. М.

01.06.2017 о 09:30 до Рева (Фотіна) Олена Борисівна (останнє відоме місце реєстрації: 84557, Донецька 
обл., Бахмутський р-н, с. Іванівське (Красне), вул. 70-річчя Жовтня, буд. 6) справа № 219/1091/17, суддя  
Мединцева Н. М.

01.06.2017 о 09:25 до Корабльов Олександр Геннадійович (останнє відоме місце реєстрації: 84522, Доне-
цька обл., Бахмутський р-н, м. Сіверськ, вул. Крупської буд. 8) справа № 219/3219/17, суддя Мединцева Н. М.

01.06.2017 о 09:35 до Гончар Володимир Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 84545, Донецька 
обл., Бахмутський р-н, м. Соледар, вул. Академіка Карпинського, буд. 11, кв. 7) справа № 219/2577/17, суддя 
Мединцева Н. М.

01.06.2017 о 09:00 до Андріуца Володимир Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 84501, Донецька 
обл., м. Бахмут, вул. Широка буд. 28, кв. 1) справа № 219/2476/17, суддя Мединцева Н. М.

01.06.2017 о 09:20 до Кім Станіслав Вікторович (останнє відоме місце реєстрації: 84551, Донецька обл., Арте-
мівський р-н, м. Часів Яр, вул. Профспілкова, буд. 10) справа № 219/3311/17, суддя Мединцева Н. М.

08.06.2017 о 10:00 до Бойко Світлана Юріївна (останнє відоме місце реєстрації: 84546, Донецька обл., Арте-
мівський р-н, м. Соледар, вул. Ворошилова, буд. 16) справа № 219/2137/17, суддя Чопик О. П.

08.06.2017 о 10:15 до Бураков Валентин Наумович (останнє відоме місце реєстрації: 84500, Донецька обл.,  
м. Бахмут, вул. Комсомольська, буд. 1, кв. 3) справа № 219/3062/17, суддя Чопик О. П.

08.06.2017 о 09:15 до Костарева Валентина Іллівна (останнє відоме місце реєстрації: 84500, Донецька обл.,  
м. Бахмут, вул. Садова (Петровського), буд. 189, кв. 20) справа № 219/1649/17, суддя Дубовик Р. Є.

22.06.2017 о 09:15 до Шкеньова Людмила Володимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 84509, Доне-
цька обл., Бахмутський р-н, с. Хромове (Артемівське), вул. Молодіжна буд. 16) справа № 219/1997/17, суддя  
Полтавець Н. З.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення 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.

    Автозаводський районний суд м.Кременчука (адреса суду: 39614, 
Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Першотравнева, 29/5) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборго-
ваності, у судове засідання, яке відбудеться:15.06.2017 о 10:30 до Го-
ловко Людмила Анатоліївна (останнє відоме місце реєстрації: 39622, 
Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Тельмана буд. 32, кв. 2) справа  
№ 524/487/17, суддя Кривич Ж. О.

21.06.2017 о 14:30 до Єленко Олександр Володимирович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 39623, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Карна-
ухова, буд. 25, кв. 2) справа № 524/781/17, суддя Кривич Ж. О.

21.06.2017 о 13:30 до Пащенко Микола Леонідович (останнє відоме 
місце реєстрації: 39627, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Молодіжна, 
буд.19, кв. 99) справа № 524/785/17, суддя Кривич Ж. О.

22.06.2017 о 15:50 до Михайленко Віра Володимирівна (останнє відо-
ме місце реєстрації: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, просп. 50 ро-
ків Жовтня, буд. 140, кв. 2) справа № 524/771/17, суддя Кривич Ж. О.

23.06.2017 о 09:00 до Терещенко Андрій Миколайович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 39622, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Тельма-
на, буд. 42, кв. 9) справа № 524/1212/17, суддя Рибалка Ю. В.

23.06.2017 о 10:15 до Коваль Геннадій Олегович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, пров. Героїв Бресту 
буд. 105, кв. 123) справа № 524/1127/17, суддя Рибалка Ю. В.

23.06.2017 о 09:45 до Окладников Антон Вікторович (останнє відоме 
місце реєстрації: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Московська 
буд. 25, кв. 28) справа № 524/1553/17, суддя Рибалка Ю. В.

23.06.2017 о 10:00 до Сіренко Володимир Іванович (останнє відоме 
місце реєстрації: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Хорольська, 
буд. 13, кв. 19) справа № 524/1119/17, суддя Рибалка Ю. В.

23.06.2017 о 09:15 до Коротка Олександра Олександрівна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Бутирі-
на, буд. 30, кв. 4) справа № 524/1555/17, суддя Рибалка Ю. В.

23.06.2017 о 09:30 до Вовченко Олександр Васильович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 39600, Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Тельмана, 
буд. 16, кв. 14) справа № 524/1330/17, суддя Рибалка Ю. 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 оголошення відповідач по справі вважається 
належним чином повідомленим про час, день та місце проведення судо-
вого засідання.

Скадовський районний суд Херсонської 
обл. (адреса суду: 75700, Херсонська обл.,  
м. Скадовськ, вул. Пролетарська, 39) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості, у судо-
ве засідання, яке відбудеться:

26.06.2017 о 10:00 до Мінчега Тетяна Ана-
толіївна (останнє відоме місце реєстрації: 
75700, Херсонська обл., м. Скадовськ, вул. 
Шевченка буд. 55) справа № 663/571/17,  
суддя Ведмідська Н. І.

26.06.2017 о 09:00 до Боднар Ірина Воло-
димирівна (останнє відоме місце реєстрації: 
75700, Херсонська область, м. Скадовськ, 
вул Пролетарська, буд. 43, кв. 40) справа  
№ 663/566/17, суддя Ведмідська Н. І.

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.

Кіцманський районний суд Чернівецької 
обл. (адреса суду: 59300, Чернівецька обл.,  
м. Кіцмань, вул. Незалежності, 48) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться 06.06.2017 о 10:00 до Татарин 
Юрій Октавіанович (останнє відоме місце реє-
страції: 59320, Чернівецька обл., Кіцманський 
р-н, с. Іванківці, вул. Івасюка, буд. 5) справа  
№ 718/543/17, суддя Мізюк В. 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.

Андруховець Ігор Миколайович 19.12.1981 року народження, зареєстрований та проживаючий за адре-
сою: м. Стрий, вул. Багряного 9/18, Львівської області, відповідно до вимог ст. ст. 134, 135, 137, 297-1, 297-5 
КПК України, викликається 15 червня 2017 року о об 11 год. 00 хв. до Стрийського міськрайонного суду за 
адресою: м. Стрий, вул. Шевченка 89, зал судових засідань № 2 ( 03245-7-06-34) для участі як обвинуваче-
ного у судовому засідання по розгляду кримінального провадження № 42016000000000932 від 05.04.2016, 
за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 365 КК України.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України обвинувачений зобов’язаний прибути за викликом 
суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк заздалегідь повідомити про це суд.

Ст. 138 КПК України передбачає поважні причини неприбуття особи на виклик. Ст. 323 КПК України пе-
редбачені наслідки неприбуття обвинуваченого:

1. Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і 
вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має право постановити ухвалу про при-
від обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбачено-
му главами 11 та 12 цього Кодексу. 

3. Судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо злочинів, зазначених у частині другій статті 297-1 
цього Кодексу, може здійснюватись за відсутності обвинуваченого (in absentia) крім неповнолітнього, ко-
ли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримі-
нальної відповідальності (спеціальне судове провадження) або оголошені у міждержавний та/або міжна-
родний розшук.

За наявності таких обставин за клопотанням прокурора, до якого додаються матеріали про те, що об-
винувачений знав або повинен був знати про розпочате кримінальне провадження, суд постановляє ухвалу 
про здійснення спеціального судового провадження стосовно такого обвинуваченого.

Участь захисника у спеціальному судовому провадженні є обов’язковою.
Головуючий по справі суддя Янко Б. Я.

У провадженні Рівненського міського суду Рівненської об-
ласті (33028, м. Рівне, вул. Шкільна, 1 ) знаходиться кримі-
нальне провадження № 120141800000000196 (номер справи 
1-кп/569/329/17, справа № 569/1031/17) за обвинуваченням Си-
ча Івана Олексійовича у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 4 ст. 368 1 КК України. Суддя Рівненсько-
го міського суду Рівненської області Сидорук Євген Іванович 
викликає: обвинуваченого: Сича Івана Олексійовича, 08.02.1960 
р.н., громадянина України, уродженця с. Кисоричі, Рокитнів-
ського району, Рівненської області, без визначеного місця ре-
єстрації та проживання, остання реєстрація за адресою: Рівнен-
ська область, Рокитнівський район, смт Рокитне, вул. Радян-
ська, 18-А у підготовче судове засідання, яке відбудеться 09 
червня 2017 року о 10 годині 00 хвилин, у залі судового засі-
дання № 21.

Якщо обвинувачений не прибуде за викликом у судове за-
сідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату ново-
го засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду.

Суд також має право постановити ухвалу про привід обви-
нуваченого та/або ухвалу про накладання на нього грошово-
го стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК 
України та здійснити спеціальне досудове провадження.

Суддя Є. І. Сидорук

Оголошення 
про проведення безпосереднього продажу золотих інвестиційних  

монет  ПАТ «ВБР»
ПАТ «ВБР» повідомляє, що відповідно до Рішення виконавчої дирекції 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2036 від 22.05.2017 р., з 19 
червня 2017 року починається безпосередній продаж золотих інвестиційних 
монет «Архістратиг Михаїл», номіналом 10 грн. у кількості 14 од. юридичним 
та фізичним особам. Загальна ціна реалізації без ПДВ — 231 000,00 грн. 

Ознайомитись з монетами можна — http://torgi.fg.gov.ua/direct_sale/
index.php?ELEMENT_ID=132704, http://www.vbr-bank.com.ua/ua/sales/
prodazha/ogoloshennya-pro-provedennya-bezposerednogo-prodazhu-
zolotih-investicijnih-monet-pat-vbr-z-19-06-2017-r.html.

Втрачений довірителем 
примірник договору 

про участь у ФФБ № 70 702 
від 04.06.15 та додатки 
до договору № 70 702 

від 04.06.15, укладених між 
ПАТ АКБ «АРКАДА» 

та Кислим Володимиром 
Сергійовичем, 

вважати недійсними.

Засновниками 
ТОВ «ВЕКТОР-ПЕТРОЛ» 
(код ЄДРПОУ 40499236) 

24.05.2017 року було 
прийнято рішення 

про зменшення статутного 
капіталу Товариства 
з 9 400 000, 00 грн. 
до 6 200 850,00 грн.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викли-
кає як відповідача Домарєву Ольгу Олександрівну (94000, 
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, буд. 
71-А, кв. 14) у судове засідання з розгляду цивільної спра-
ви № 428/4175/17 за позовом Домарєва Олександра Михай-
ловича до Домарєвої Ольги Олександрівни про припинення 
права на частку у спільному майні, сплати грошової компен-
сації та визнання права власності на 1/2 частку квартири, яке 
відбудеться 02 червня 2017 року о 14 годині 00 хвилин у при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане 
судове засідання суд розглядатиме справу без вашої участі 
на підставі ст. 169 ЦПК України.

У разі відсутності можливості прибути до суду у встанов-
лений день та час, особа має право завчасно подати заяву 
про розгляд справи без його участі та/або заперечення про-
ти позову та/або заяву про визнання позову разом із копі-
єю паспорта або іншого документа, який посвідчує особу, на 
офіційну електронну адресу суду: inbox@sdm.lg.court.gov.ua 
або на факс суду (06452) 70-25-80.

Суддя Д. Б. Баронін

Дзержинський міський суд Донецької області 
(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає ци-
вільну справу за позовом Дронової Марії Анаста-
сівни до Гречуха Володимира Сергійовича про по-
збавлення батьківських прав.

Відповідач по справі Гречуха Володимир Сер-
гійович (зареєстрований за адресою: 87555,  
м. Маріуполь, п. Сартана, вул. Дружна, 31), викли-
кається на 07 червня 2017 року на 11.00 год. до су-
ду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач, зареєстроване місце проживання 
(перебування), місцезнаходження чи місце робо-
ти якого невідоме, викликається в суд через ого-
лошення у пресі. З опублікуванням оголошення 
про виклик відповідач вважається повідомленим 
про час і місце розгляду справи.

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

Суддя В. В. Андреєв

Павлоградський міськрайонний суд Дні-
пропетровської області (суддя Зінченко А. С.) 
викликає в судове засідання як відповідача 
Теперіної Ірини Анатоліївни у справі за по-
зовом Публічного акціонерного товариства 
«Державний ощадний банк України» в осо-
бі філії Донецького обласного управління AT 
«Ощадбанк» про стягнення заборгованості за 
кредитним договором.

Останнє місце проживання відповідача: 
бул. Герцена, буд. 75 (гуртожиток), м. До-
нецьк, Донецька область.

Судове засідання призначене на 02 черв-
ня 2017 р. об 11.00 год. ( резервна дата 16 
червня 2017 року о 08.00 год.) за адресою: 
м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб.  
№ 407.

У разі неявки відповідача у судове засідан-
ня справа, згідно з вимогами ЦПК України, 
може бути розглянута за його відсутністю.

Бершадський районний суд Вінницької 
обл. (адреса суду: 24400, Вінницька обл.,  
м. Бершадь, вул. Шевченка, 4) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться  31.05.2017 о 10:00 до 
Дембицький Олексій Сергійович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 24421, Вінницька обл., 
Бершадський р-н, с. Красносілка, вул. Ле-
ніна буд. 14) справа № 126/548/17-ц, суддя  
Губко В. І.

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.

Новопсковський районний суд Лу-
ганської області викликає Меньших 
Михайла Васильовича, як відповідача у 
судове засідання для розгляду цивіль-
ної справи за позовом ПАТ «Альфа-
Банк» до Меньших Михайла Васильо-
вича про стягнення заборгованості, яке 
відбудеться 02 червня 2017 року о 08 
год. 30 хв. (резервна дата судового за-
сідання 08 червня 2017 року о 08 год. 
00 хв.) в приміщенні Новопсковського 
районного суду за адресою: вул. Укра-
їнська, 28, смт Новопсков, Луганської 
області.

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

Суддя О. С. Стеценко
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оголошення

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

Святошинський районний суд міста Києва викликає як 
обвинувачену Самойлову Олену Василівну для розгля-
ду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 42016000000003292 відносно Самойлової Олени Ва-
силівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що підготовче 
судове засідання відбудеться 08.06.2017 р. о 15.00 год. в 
приміщенні Святошинського районного суду міста Києва 
за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27А.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченої в порядку спеціального судового провадження.

Суддя М. О. Оздоба

Оболонський районний суд м. Києва викликає 
Маркіна Максима Володимировича, останнє відо-
ме місце проживання: вул. Тимошенка, 4, кв. 116,  
м. Київ, як відповідача по цивільній справі за позо-
вом Борщевської Н. В. до Маркіна М. В., третя особа: 
Маркін В. В. про визнання особи такою, що втратила 
право користування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 23.06.2017 р. о 
09.00 год. в приміщенні Оболонського районного су-
ду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошен-
ка, 2-є, каб. 19.

Суддя А. В. Шевчук

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання, яке відбудеться 16 черв-
ня 2017 року о 09.00 годині в приміщенні Токмаць-
кого районного суду Запорізької області за адресою: 
Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, 
буд. 28, Сидорук Софію Олександрівну (останнє ві-
доме місце проживання: 87221, Донецька область, 
Старобешівський район, с. Стила, вул. Гагаріна, буд. 
3), як відповідача в цивільній справі № 328/1087/17 
за позовом Сидорук Івана Михайловича до Сидорук 
Софії Олександрівни про розірвання шлюбу.

Суддя Петренко Л. В.

Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської об-
ласті викликає як відповідачку Михайліченко Юлію 
Вячеславівну, останнє місце реєстрації зазначеної 
особи: вул. П. Осипенко, буд. 17, місто Прилуки, Чер-
нігівська область, в судове засідання на 14 годину 
09 червня 2017 року у цивільній справі за позовом 
Садовніченка Анатолія Григоровича до Михайлічен-
ко Юлії Вячеславівни про визнання права власнос-
ті на частину будинку в порядку спадкування за за-
коном. До зазначеного строку відповідачка Михайлі-
ченко Юлія Вячеславівна може подати до суду пись-
мові пояснення. В разі неявки в судове засідання від-
повідачки справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Гумен В. М.

Автозаводський районний суд м. Кременчука викликає 
Лісового Олексія Васильовича, 02.12.1982 року народження 
(останнє відоме місце проживання: 39600, Полтавська об-
ласть, м. Кременчук, вул. 1905 року, буд. 43, кв. 62), як від-
повідача по справі за позовом Сидоренка Віктора Івановича 
до Лісового Олексія Васильовича про стягнення інфляційних 
збитків та 3 % річних.

Судове засідання відбудеться 08.06.2017 року о 12.50 год. 
у приміщенні суду за адресою: м. Кременчук, вул. Першо-
травнева, буд. 29/5, каб. 7.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки в судове засі-
дання, справу буде розглянуто за вашої відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини не-
явки в судове засідання.

Суддя Ю. В. Рибалка

Новоайдарський районний суд викликає Хлистенко 
Євдокію Олексіївну, як заінтересовану особу в судове за-
сідання за заявою Романенко Антоніни Олексіївни про 
встановлення факту смерті особи, заінтересовані особи: 
Новоайдарський районний відділ державної реєстрації 
актів цивільного стану Головного територіального управ-
ління юстиції у Луганській області, Хлистенко Євдокія 
Олексіївна, що відбудеться 06 липня 2017 року об 11.00 
годині в приміщенні суду за адресою: Луганська область, 
смт Новоайдар, вул. Миру, 38.

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

Суддя В. Б. Мартинюк

Шевченківський районний суд міста Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, викли-
кає на 01.08.2017 року о 09 год. 30 хв. як відпові-
дача Шмельова Дениса Олександровича за позовом 
Комунального підприємства «Центр обслуговування 
споживачів Шевченківського району» до Шмельова 
Дениса Олександровича про стягнення заборгова-
ності за житлово-комунальні послуги.

Відповідач викликається у судове засідання, у ра-
зі його неявки справа розглядатиметься у його від-
сутність.

Суддя І. О. Макаренко

Шевченківський районний суд м. Чернівців викликає 
Бурдужук Тетяну Андріївну, останнє відоме місце прожи-
вання якої за адресою: м. Чернівці, вул. Комарова, 31Г/26, 
як відповідачку в судове засідання по цивільній справі за 
позовом Черкеза Юліана Михайловича до Бурдужук Тетя-
ни Андріївни про стягнення заборгованості за договором 
позики на 09.40 годину 12 червня 2017 року за адресою:  
м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, кабінет № 8.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповіда-
чка вважається належним чином повідомленою про час і 
місце розгляду справи.

У разі вашої неявки в судове засідання справу буде 
розглянуто у вашу відсутність.

Суддя С. О. Волошин

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті викликає як відповідача Лаєвського Бориса Григо-
рійовича (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. 
Центральний, 28/2) у судове засідання з розгляду ци-
вільної справи за позовом Кравчук Ізабелли Адоль-
фівни до Лаєвського Бориса Григорійовича про ви-
знання особи такою, що втратила право користуван-
ня жилим приміщенням, яке відбудеться 23.06.2017 
року о 09 годині 30 хвилин у приміщенні суду за 
адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
бульвар Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказа-
не судове засідання суд розглядатиме справу без ва-
шої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. О. Юзефович

Першотравневий районний суд Донецької області (87400, смт 
Мангуш, вул. Котанова, 102, Мангушського району, Донецької 
області) розглядає цивільну справу за позовом Караберова Во-
лодимира Васильовича до Караберової Жанни Арменівни про 
розірвання шлюбу.

Відповідачка Караберова Жанна Арменівна, зареєстрована:  
с. Урзуф, вул. Садова, 37, Мангушський район, Донецька об-
ласть, викликається на 15 серпня 2017 року на 14.00 годину до 
Першотравневого районного суду для участі у розгляді справи 
по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази.

У випадку неприбуття відповідачка повинна повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде розглянута за її відсут-
ністю.

Суддя Скудін В. Є.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає 
цивільну справу за позовом Дейкун Сергія Анатолійовича до 
Коваленка Олексія В’ячеславовича, про стягнення боргу за 
договором позики.

Відповідач Коваленко Олексій В’ячеславович, останнє ві-
доме місце реєстрації: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. 
Полярна, буд. 56, викликається 07 червня 2017 року о 14 год. 
00 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен 
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута у його відсутності.

Суддя Кузнецов Р. В.

Ліквідатором Повного товариства «Козаченко і компа-
нія» — Ломбард «Спас» (код ЄДРПОУ 34017766) Сасіна  
К. О., що діє на підставі Постанови господарського суду 
від 31.10.2016 р. по справі № 922/3297/16, відповідно до  
ст. 49 Закону України «Про відновлення платоспромож-
ності боржника або визнання його банкрутом», оголошу-
ється конкурс з визначення організатора аукціону з прода-
жу майна ПТ «Козаченко і компанія» — Ломбард «Спас». 
Письмові пропозиції від торгуючих організацій прийма-
ються протягом семи календарних днів з дня цієї публі-
кації на адресу ліквідатора ПТ «Козаченко і компанія» 
— Ломбард «Спас» Сасіної Катерини Олексіївни: 61080,  
м. Харків, проспект Гагаріна, буд. 201, кв. 25.

Шевченківський районний суд м. Чернівців викли-
кає Пірожок Ігоря Олександровича, 13.05.1979 ро-
ку народження, останнє відоме місце проживання: 
м. Хмельницький, вул. Прибузька, 14/20, як відпові-
дача в судове засідання по цивільній справі за по-
зовом Бадовської Яни Валеріївни до Пірожок Ігоря 
Олександровича про стягнення аліментів. Судове за-
сідання призначене на 09.45 год. 13 червня 2017 ро-
ку за адресою: м, Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, 
кабінет № 20.

До зазначеної дати суд пропонує відповідачу на-
дати заперечення на позов та докази на їх підтвер-
дження. З опублікуванням оголошення про виклик, 
відповідач вважається повідомленим про час і місце 
розгляду справи і у випадку його неявки в судове за-
сідання справа буде розглянута за його відсутності.

У разі вашої неявки в судове засідання справу бу-
де розглянуто у вашу відсутність.

Суддя В. М. Чебан

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, До-
нецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає 
цивільну справу провадження № 2/229/524/2017, ЄУН 
229/595/17 за позовом Київської місцевої прокуратури 
№ 7 в інтересах держави в особі Національної академії 
аграрних наук України, державного підприємства «До-
слідне господарство Донецького інституту агропромис-
лового виробництва Української академії аграрних наук» 
до Подорванова Станіслава Анатолійовича про витребу-
вання земельних ділянок. Відповідач у справі Подорва-
нов Станіслав Анатолійович, 07 березня 1986 року наро-
дження, (останнє місце проживання: м. Донецьк, просп. 
50 річчя СРСР, буд. 97, кв. 3), викликається на 12 черв-
ня 2017 року на 13 год. 10 хв. до суду для участі у роз-
гляді справи по суті.

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

Суддя Є. В. Петров

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Банкова, 
буд. 39а) розглядає цивільну справу за позовною заявою 
Публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний 
банк України» в особі філії Донецьке обласне управління AT 
«Ощадбанк» до Черненка Олександра Івановича про стяг-
нення заборгованості за кредитом.

Відповідач Черненко Олександр Іванович (останнє відоме 
місце реєстрації: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Мичурин-
ська, буд. 23), викликається на 10 год. 30 хв. 08 червня 2017 
року до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 2, 
для участі у розгляді справи. До розгляду справи пропону-
ється надати суду письмові пояснення та заперечення, а та-
кож усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача, 
необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше спра-
ва буде розглянута у його відсутність на підставі наявних у 
ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Мацишин Л. С.

Хорольський районний суд Полтавської області 
викликає Тур Андрія Васильовича, 24.03.1974 року 
народження, Тур Валентину Миколаївну, 28.07.1976 
року народження, Тур Марину Андріївну, 22.10.1996 
року народження, остання відома адреса реєстрації: 
м. Хорол, Полтавської області, вул. 1 Травня, 16/32, 
кв. 18, як відповідачів по цивільній справі за позовом 
Обласного комунального виробничого підприємства 
теплового господарства «Лубнитеплоенерго» до Тур 
Андрія Васильовича, Тур Валентини Миколаївни, Тур 
Марини Андріївни про стягнення заборгованості за 
спожиту теплову енергію, призначене на 12.06.2017 
року о 10 год. 10 хв. в залі суду за адресою: м. Хорол, 
вул. Незалежності, 82, Полтавська область.

В разі неявки справа буде розглядатися за їх від-
сутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Миркушіна Н. С.

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Радянська 
буд. 39А) розглядає позовну заяву ПАТ «Державний ощад-
ний банк України» в особі філії Донецьке обласне управління 
AT «Ощадбанк» до Осмоловського Андрія Сергійовича, про 
стягнення заборгованості.

Відповідач Осмоловський Андрій Сергійович, 17.08.1983 
р.н., останнє місце реєстрації: 86700, Донецька область,  
м. Харцизьк, пр. 40 р. Визволення України, 29/42, викли-
кається на 08.06.2017 року о 09.30 год. до Добропільсько-
го міськрайонного суду, кабінет № 14, для участі у розгля-
ді справи. До розгляду цивільної справи пропонується нада-
ти суду письмові пояснення та заперечення, а також усі на-
явні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача, 
необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше спра-
ву буде розглянуто у його відсутність на підставі наявних у 
ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Хоменко Д. Є.

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Банкова, 
буд. 39а) розглядає цивільну справу за позовною заявою 
Публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний 
банк України» в особі філії Донецьке обласне управління 
AT «Ощадбанк» до Чаплигіна Віктора Володимировича про 
стягнення заборгованості за кредитом.

Відповідач Чаплигін Віктор Володимирович (останнє відо-
ме місце реєстрації: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. 40 ро-
ків Визволення України, буд. 25, кв. 38), викликається на 10 
год. 15 хв. 08 червня 2017 року до Добропільського міськра-
йонного суду, кабінет № 2, для участі у розгляді справи. До 
розгляду справи пропонується надати суду письмові пояс-
нення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача, 
необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше спра-
ва буде розглянута у його відсутність на підставі наявних у 
ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Мацишин Л. С.

Суворовський районний суд м. Одеси призначив 
до слухання цивільну справу за позовом: Услистого 
Олександра Сергійовича до Відкритого акціонерного 
товариства  «Одеський домобудівельний комбінат», 
Виконавчого комітету Одеської міської ради, Управ-
ління капітального будівництва Одеської міської ра-
ди, Суворовської районної адміністрації Одеської 
міської ради, Левицької Любов Юріївни, Симон Ва-
лерії Валеріївни, Созикіної Анжели Дмитрівни, Єго-
ровової Софії Дмитрівни, третя особа Могильников 
Валентин Дмитрович, Філіппов Вадим Іванович, Ор-
ган опіки та піклування Суворовської районної адмі-
ністрації Одеської міської ради про визнання права 
приватної власності на нерухоме майно.

Суворовський районний суд міста Одеси викли-
кає, як третю особу Філіппова Вадима Івановича, по 
цивільній справі за позовом: Услистого Олександра 
Сергійовича до Відкритого акціонерного товариства 
«Одеський домобудівельний комбінат», Виконавчо-
го комітету Одеської міської ради, Управління капі-
тального будівництва Одеської міської ради, Суво-
ровської районної адміністрації Одеської міської ра-
ди, Левицької Любов Юріївни, Симон Валерії Валері-
ївни, Созикіної Анжели Дмитрівни, Єгоровової Софії 
Дмитрівни, третя особа Могильников Валентин Дми-
трович, Філіппов Вадим Іванович, Орган опіки та пі-
клування Суворовської районної адміністрації Одесь-
кої міської ради про визнання права приватної влас-
ності на нерухоме майно у судове засідання, яке від-
будеться 14 червня 2017 року о 14 годині 30 хвилин 
у приміщенні Суворовського районного суду м. Оде-
си за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського Коза-
цтва, № 68, зал судових засідань № 22.

У разі неявки, судове засідання буде проведено у 
вашу відсутність.

Суддя І. Г. Шепітко

Старобільський районий суд Луганської області доводить до відома 
відповідача Шевцова Дмитра Сергійовича, проживаючого за адресою: 
вул. Цеткін, 3, м. Антрацит, Луганської області, що по цивільній справі 
№ 2/431/487/17 р., за позовом ПАТ «Альфа Банк» про стягнення забор-
гованості, 05 травня 2017 року винесено заочне рішення, яким позовні 
вимоги задоволено в повному обсязі.

Сторони можуть оскаржити заочне рішення в апеляційному порядку 
до Апеляційного суду Луганської області через Старобільський район-
ний суд  шляхом подачі апеляційного скарги протягом десяти днів з дня 
його розміщення в газеті.

Додатково повідомляємо, що з текстом рішення ви може ознайоми-
тись в Єдиному Державному Реєстрі Судових рішень.

Суддя Форощук О. В.

Великоновосілківський районний суд Донецької області, в зв’язку з 
розглядом цивільної справи за позовом ТОВ «Фінансова компанія «До-
віра та Гарантія» до Шмаленюк Володимира Вікторовича, про звернен-
ня стягнення заборгованості на предмет застави за кредитним догово-
ром, повідомляє, що судове засідання призначено на 27.06.2017 р. на 
11 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: Донецька область, Ве-
ликоновосілківський район, смт Велика Новосілка, вул. Фонтанна, 21.  
Суддя Яненко Г. М.  Суд викликає як відповідача Шмаленюк Володими-
ра Вікторовича. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки відповідача 
в судове засідання справа буде розглянута за його відсутності.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля, 
Донецької області, вул. Банкова, буд. 39а) розглядає цивільну справу за позовною 
заявою Публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України» 
в особі філії Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Асадова Наміга Гю-
льоглана огли про стягнення заборгованості за кредитом.

Відповідач Асадов Наміг Гюльоглан огли (останнє відоме місце реєстрації: До-
нецька обл., м. Харцизьк, вул. Нєдосєкіна, буд. 19), викликається на 10 год. 00 хв. 
08 червня 2017 року до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 2, для 
участі у розгляді справи. До розгляду справи пропонується надати суду письмові 
пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача, необхідно повідомити 
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність на під-
ставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Мацишин Л. С.

Дуйко Віктор Володимирович викли-
кається  в судове засідання до Пологів-
ського районного суду Запорізької об-
ласті як відповідач по цивільній справі  
№ 324/277/17 за позовом Авдієнко Любо-
ві Петрівни до Дуйко Віктора Володими-
ровича про усунення перешкод у корис-
туванні власністю та визнання особи та-
кою, що втратила право користування 
житловим приміщенням, яке відбудеться 
07.06.2017 року о 08 год. 30 хв. в примі-
щенні суду за адресою: вул. Єдності, 28, 
м. Пологи, Запорізької області.

Суддя Іванченко М. В.

Славутський міськрайсуд Хмельницької 
області повідомляє, що 13 червня 2017 року 
о 16 годині 00 хвилин в Славутському місь-
крайсуді по вул. Миру, 16, Хмельницької об-
ласті, буде розглядатися цивільна справа за 
позовом Курбатової Юлії Павлівни до Курба-
това Віталія Сергійовича, 27.03.1982 р.н., жи-
теля Запорізької області, Вольнянський ра-
йон, с. Матвіївка, вул. Правіка, 7 про розі-
рвання шлюбу.

Явка відповідача Курбатова Віталія Сергі-
йовича обов’язкова. Відповідач Курбатов Ві-
талій Сергійович повинен надати заперечен-
ня проти позову та докази, якими він обҐрун-
товується.

В разі неявки відповідача справа буде роз-
глянута без його участі.

Суддя В. І. Зеленська

Овруцький районний суд Житомирської 
області викликає Олещука Сергія Сергійо-
вича, останнє відоме місце проживання: 
вул. Пушкіна, будинок 6, с. Іванівка Жито-
мирського району Житомирської області як 
відповідача у судове засідання по цивільній 
справі за позовом Маковейчик Наталії Ми-
колаївни до Олещука Сергія Сергійовича про 
позбавлення батьківських прав та стягнення 
аліментів.

Судове засідання відбудеться 07.06. 2017 
року о 09 годині 30 хвилин за адресою:  
м. Овруч, Житомирської області, вул. Геть-
мана Виговського, 5, зал № 1, суддя Невмер-
жицький С. С..

У разі неявки у судове засідання Олещу-
ка С. С., розгляд справи відбудеться за йо-
го відсутності.

Ширяївський районний суд Одеської 
області викликає як відповідача Олійника 
Олександра Миколайовича в судове засі-
дання, яке відбудеться 11.10.2017 року об 
11.00 годин в приміщенні Ширяївського 
районного суду Одеської області за адре-
сою: Одеська область, смт Ширяєве, вул. 
Соборна, № 97А (зал засідання № 1), у ци-
вільній справі № 518/148/17-ц за позовом 
Олійник Лариси Костянтинівни до Олій-
ника Олександра Михайловича про розі-
рвання шлюбу.

У разі вашої неявки у судове засідання, 
розгляд справи буде проведено за вашої 
відсутності.

Суддя С .А. Палій

Обухівський районний суд Київської 
області по цивільній справі 2-840/17 за 
позовом Седвелл Інни Олегівни викликає 
як відповідача Седвелл Ієна Філіпа на 07 
червня 2017 року на 10 годину 30 хвилин.

Судове засідання відбудеться під голо-
вуванням судді Потабенко Л.В., в примі-
щенні Обухівського районного суду Ки-
ївської області, що розташоване за адре-
сою: Київська обл., м. Обухів, вул. Київ-
ська, б. 20.

В разі неявки відповідача в судове засі-
дання справа буде розглянута у його від-
сутність на підставі наявних у справі до-
казів.

Суддя Л. В. Потабенко
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 31 ТРАВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +12  +17 +24  +29 Черкаська +12  +17 +23  +28
Житомирська +12  +17 +24  +29 Кіровоградська +12  +17 +25  +30
Чернігівська +11  +16 +23  +28 Полтавська +13  +18 +25  +30
Сумська +11  +16 +23  +28 Дніпропетровська +13  +18 +25  +30
Закарпатська +11  +16 +22  +27 Одеська +13  +18 +25  +30
Рівненська +12  +17 +23  +28 Миколаївська +12  +17 +24  +29
Львівська +11  +16 +21  +26 Херсонська +13  +18 +25  +30
Івано-Франківська +11  +16 +21  +26 Запорізька +12  +17 +24  +29
Волинська +11  +16 +22  +27 Харківська +12  +17 +25  +30
Хмельницька +12  +17 +23  +28 Донецька +13  +18 +24  +29
Чернівецька +12  +17 +21  +26 Луганська +12  +17 +24  +29
Тернопільська +11  +16 +22  +27 Крим +11  +16 +24  +29
Вінницька +12  +17 +24  +29 Київ +14  +16 +27  +29

Укргiдрометцентр

У Шаргороді  пригощали 
на всі смаки

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ФЕСТИВАЛЬ.  На Вінниччині  у місті Шаргороді відбувся Між-
народний фестиваль національних культур «Всі ми діти твої, Укра-
їно!». Понад 200 учасників творчих колективів з Молдови, Латвії, 
Румунії та Білорусі, а також Вінницької, Чернівецької й Житомир-
ської областей, які завітали до цього давнього міста,  презентува-
ли широкому загалу культуру і традиції своїх регіонів і національ-
ностей. 

«Всі ми діти твої, Україно!» — у цих словах закладена глибин-
на сутність фестивалю. Адже Шаргородська земля споконвіків по-
єднувала багато народів любов’ю до землі, різних культур, які тут 
сплелися. І ми завжди демонстрували толерантність одне до одно-
го», — сказав під час урочистого відкриття фестивалю голова Ві-
нницької обласної державної адміністрації Валерій Коровій. 

Керівник області наголосив, що в переломний для українців пе-
ріод по-особливому сприймаються почуття дружби, підтримки, 
взаємоповаги. Він висловив подяку делегаціям дружніх держав і 
сусідніх областей за участь у фестивалі. 

Під час заходу професійні та аматорські національні колективи 
презентували творчі надбання, а також  мали змогу оглянути ви-
ставку народного мистецтва «Містечко майстрів» та ознайомити-
ся з роботою творчих майстерень. А щедрі господарі 32 територі-
альних громад району гостинно пригощали  всіх охочих традицій-
ними українськими стравами в національних світлицях.
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Запоріжжя озеленять  
за планом

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

ТІШИТЬ ОКО. У Запоріжжі стартувала програма щодо квіт-
кового озеленення, започаткована міським головою Володи-
миром Буряком. Уперше на вулицях з’являться оригінальні 
квіткові конструкції: арки, серця, дерева, парасольки, метели-
ки тощо. 

Нові квіткові конструкції прикрасять Вознесенівський, Дні-
провський, Олександрівський і Шевченківський райони Запо-
ріжжя. Усього встановлять 18 конструкцій і п’ять композицій 
«Водоспад». На площі Поляка  розмістять вісім нових бетонних 
квіткових вазонів, з’являться й нові підвісні вазони.

А Сєверодонецьку подарували велосипед
Олена ОСОБОВА, 
«Урядовий кур’єр»

ОСОБЛИВИЙ ДЕНЬ.  Про-
граму святкування 83-річчя міс-
та  склали з багатьох весе-
лих, яскравих і цікавих заходів, 
а особливим подарунком став 
пам’ятник «Велосипед кохання», 
який встановили біля навчаль-
ного корпусу Східноукраїнсько-
го університету. Створив цю ма-
лу вуличну скульптуру зі старих 
коліс, ланцюгів й осей місцевий 
інженер-механік, коваль Олек-
сандр Моісеєнко.

«Це той велосипед, який 
об’єднує всіх нас», — пояс-
нює задум автор. Він каже, що 
зобов’язаний ідеєю другові, зна-
ному велосипедистові Миколі 
Скуридіну. 

Пам’ятник, на якому можна 
фотографуватися, тримісний. 
Попереду, за задумом коваля, сі-
дає дитина, біля керма у формі 
серця — чоловік, а за його пле-
чі тримається жінка.

Любителі велоспорту вже не 
тільки випробували новий вулич-
ний street-art для селфі, а й про-
вели  традиційний для Дня міста 

велопробіг. Кажуть, що участь у 
заході взяли понад двісті спортс-
менів і любителів. Так вони праг-
нули не лише відсвяткувати осо-
бливий день травня, а й показа-
ти, що велосипедисти — повно-
правні учасники дорожнього ру-
ху, рік у рік їх у регіоні стає де-
далі більше, тож потреба  у ство-
ренні для них спеціальної дорож-
ньої інфраструктури стала на-
гальною. 

Свято вкотре довело, що Сє-
веродонецьк — місто активних, 
здорових, сильних, спортивних 
людей. Програма заходів поча-

лася з масового легкоатлетич-
ного забігу й велопробігу, продо-
вжилася відкритим чемпіонатом 
з техніки водного туризму. Ама-
торам надали змогу визначити 
переможця в товариській зустрі-
чі з футболу між командами місь-
кої ради та міського військового 
комісаріату. Гості й містяни за-
хоплено спостерігали за показо-
вими виступами членів судномо-
дельного гуртка й знайомилися 
з роботами народних майстрів. І 
все це  під музику, яку виконував 
військовий оркестр 53-ї окремої 
механізованої бригади.

Оксана ГОЛОВКО, 
«Урядовий кур’єр»

Те, що дата 1535 років для 
Києва умовна, жодним 

чином не псує його. Воче-
видь,  головні  історичні й ар-
хеологічні дослідження ще 
попереду: довести науко-
во, що Київ набагато давні-
ший, — справа честі, однак 
день міста не варто ототож-
нювати з днем народження. 
А кращого часу, ніж напри-
кінці травня, для освідчення 
в любові до одного з найдав-
ніших і безперечно  найкра-
щого міста в світі годі шука-
ти. 

У день, коли слід вклони-
тися  Києву за його багатю-
щу історію, культурну спад-
щину, розмай парків і садів, 
нічні вогні та схили Дніпра, 
варто пам’ятати, що майбут-
нє рідного міста залежить 
від кожного з нас.  Не слід 

забувати:  велич української 
нації нерозривно пов’язана з 
Києвом. Нині він уособлює 
єдність українців і нашої 
країни, яка повертається до 
європейської домівки. 

Найбільше багатство Ки-
єва і його душа —  кияни: 
щирі, гостинні й таланови-
ті. Про це Київський місь-
кий голова Віталій Кличко 
заявив під час церемонії від-
криття святкування Дня Ки-
єва на Софійській площі.

«Ми щирі й гостинні, та-
лановиті і з гарним почут-
тям гумору. Бажаю всім ми-
ру, сил, здоров’я і гарного 
настрою. Будьте сміливими 
й ініціативними, адже саме 
завдяки вам Київ стає єв-
ропейським містом, у якому 
хочеться жити, працюва-
ти, розважатися, проводити 
час із близькими та друзя-
ми, а головне — пов’язувати 
свої мрії та майбутнє саме 

з Києвом», — звернувся до 
киян міський голова.

Віталій Кличко зазначив, 
що столична влада докладає 
всіх зусиль, щоб змінювати 
наше місто, робити його ще 
привабливішим та комфорт-
ним. Приміром,  на Оболо-
ні відкрили зразковий парк 
«Наталка», на який відтепер 
рівнятимуться всі зелені зо-
ни Києва. А минулого тижня 
відкрили після реконструкції 
історичний велотрек. Перед 
Євробаченням кияни побачи-
ли оновлену пішохідну зону 
на Поштовій площі, світло-
музичний фонтанний комп-
лекс на Майдані.

Під час відкриття свят-
кування кияни і гості міста, 
які зібралися на площі, по-
ставили рекорд із масово-
го виконання гімну Києва під 
акомпанемент Державного 
естрадно-симфонічного ор-
кестру України.

Родзинкою Київського 
дня традиційно залишаєть-
ся «Пробіг під каштанами», 
який минулої неділі фіні-
шував удвадцятьп’яте.  На-
ймасштабніша спортивно-
благодійна акція в Украї-
ні відбувається щорічно з 
1993-го. Останніми роками 
кошти, зібрані під час «Про-
бігу під каштанами», спря-
мовують на придбання жит-
тєво необхідного медично-
го обладнання для Науко-
во-практичного центру ди-
тячої кардіології та кардіо-
хірургії МОЗ України. 

Важко не помітити, що  
кількість людей, які долу-
чаються до занять спор-
том у столиці, щороку зрос-
тає. Це подає надію. Як і на-
ша розумна  талановита мо-
лодь. Отже, у вічно юного 
міста, хоч би скільки років 
йому накувала зозуля, ще 
все попереду.

Либідь з братами-
засновниками:  
художня правда  
не псує історичної

Благодійний пробіг під каштанами «благословила» Софія Київська

Києву пощастило  
з киянами
ДАВНІЙ ЧИ, МОЖЕ, ВІЧНИЙ.  
Столиця довела: на день міста   
добрі справи подвоюються


	30_p1
	30_p2
	30_p3
	30_p4-5
	30_p6
	30_P7-8
	30_p9-28
	30_P29
	30_P30
	30_P31
	30_p32

