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На Сумщині участь 
у реалізації урядової 
програми «Доступні ліки» 
беруть 130 аптек, і їх 
кількість зростає

За даними Мінсоцполітики, 
компенсацію за невикористані 
протягом опалювального 
періоду субсидії отримають 
приблизно 2 мільйони 
домогосподарств

АКТУАЛЬНО

5

ПРОЦЕС. Юристи та екологи хочуть змусити Росію 
відшкодувати збитки, завдані  довкіллю України

Чи буде екологічний 
Нюрнберг?

4

Голова Представництва ЄС в Україні про довіру 
громадян до обраних політиків і державного апарату

ЦИТАТА ДНЯ

Ґ’Ю МІНГАРЕЛЛІ:

ЦИФРА ДНЯ

6,03 млрд дол. 
сягнув експорт сільгосппродукції за 

чотири місяці року. Це на 32% перевищує 
аналогічний торішній показник   

«Потрібні новий 
закон про вибори і нова 

Центральна виборча 
комісія. З не зрозумілих 

мені причин ці 
реформи повністю 

зупинено».

ЗДОРОВ’Я

УРЯДОВИЙ УПОВНОВАЖЕНИЙ 
З ПИТАНЬ ПРАВ ЛЮДЕЙ 
З ІНВАЛІДНІСТЮ РАЇСА ПАНАСЮК:
«Хочу, щоб ми бачили 
особистість у кожній 
людині» 

Нещодавно Прем’єр-міністр Володимир Гройсман 
призначив на посаду урядового уповноваженого з 

прав людей з інвалідністю Раїсу Панасюк, людину, яка 
з дитинства перебуває на візку, але навчилася долати 
життєві труднощі. Очолюючи Вінницькоий міський ре-
абілітаційний центр молоді з фізичними обмеженнями 
«Гармонія», вона активно долучилася до розроблення 
проектів з інклюзивної освіти в місті й адаптації міського 
простору до потреб маломобільних груп населення. Вона 
ще й згуртувала навколо себе однодумців, щоб підтри-
мати тих, кому необхідна допомога. Раїса ПАНАСЮК 
розповіла «Урядовому кур’єру» про те, як вона планує 
працювати у царині захисту прав людей з інвалідністю 
на посаді урядового уповноваженого.

УК Раїсо Василівно, якось в одному з інтерв’ю ви сказа-
ли: «Кожна людина має необмежені фізичні можливос-
ті, бар’єри в нас у голові». Однак є бар’єри, які людям з 
інвалідністю важко обійти. Як ви з ними справляєтеся?
— Є бар’єри фізичні й ментальні. Ментальні бар’єри є в 
кожної людини, коли вона остерігається чогось невідомого. 

Дитиною я жила в селі — тоді складно було. Коли ра-
дієш, а на тебе дивляться і плачуть — це неприємно, 
але до цього звикаєш. При цьому прагнеш, щоб навко-
лишні змінили про тебе думку, сприймали як людину, 
яка щось може. З життєвим досвідом розумієш, що не 
помиляється народна мудрість, яка каже: щоб те-
бе побачили, потрібно заговорити. Тож тепер на-
багато легше.

Нашу силу відчули на ЕКСПО-2017
ПОДІЯ. Україна — єдина унітарна держава, яка виборює 

власну незалежність, зокрема енергетичну. Наше майбутнє 
залежить значною мірою від використання альтернативних 
джерел. Тому країна здійснює реформи в економічній сфері, 
судовій системі, а також щодо залучення інвестицій. На цьо-
му наголосив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального 
розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко з нагоди від-
криття Національного дня України на виставці Е КСПО-2017 
в Астані.

Реформи, які стосуються дерегуляції й децентралізації, поси-
люють інвестиційну спроможність України. Інвестиційний ринок 
оцінюють у 40 мільярдів доларів щодо проектів енергоефектив-
ності. Уряд активно працює в плані освоєння такого потенціа-
лу. Розвиток авіабудування, зокрема спільні проекти з Казах-
станом Геннадій Зубко вважає інвестицією в політику енерго-

незалежності, енергоефективності й розвитку відновлюваль-
ної енергетики.

Наша країна впродовж багатьох років — надійний партнер 
Казахстану, зокрема щодо спільних проектів з розбудови інф-
раструктури. «Україна прагне за підтримки Казахстану побуду-
вати сталий шлях від Китаю до ЄС. Два роки підготовки такого 
проекту й запуск перших потягів дають змогу посилювати та-
ку співпрацю, збільшувати товарообіг між країнами», — цитує 
слова урядовця його прес-служба.

«Україна експортує 39 мільйонів тонн зернових. Тож прокла-
дання надійних маршрутів постачання, зокрема аграрної про-
дукції, з України до Казахстану й загалом до Східної Азії — 
стратегічне питання нашої двосторонньої співпраці. Так само, 
як і рух казахстанських товарів у зворотному напрямку — до 
України та ЄС», — підкреслив Геннадій Зубко.
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ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
ТОВ «Патон Турбайн Текнолоджіз», підприємство з іноземними інвестиціями, код ЄДРПОУ 

19355384, юридична адреса якого: 031050, м. Київ, вул. Антоновича, 68, з метою впровадження нових тех-
нологій на проммайданчику м. Київ, вул. Ракетна, 26, замовило проектну документацію «Робочий проект 
Лабораторії підготовки поверхні компонентів турбін під нанесення керамічного покриття».

Проектно-вишукувальну документацію розробляє ПАТ «Хімнафтомашпроект» м. Київ. В районі розташу-
вання об’єкта зникаючих та рідкісних рослин, шляхів міграції тварин та птахів не виявлено, об’єктів природ-
но-заповідного фонду і територій, перспективних до заповідання, немає. Для обслуговування об’єкта пе-
редбачається застосування сучасної прогресивної технології. Водопостачання та водовідведення на об’єкті 
з введенням в експлуатацію лабораторії підготовки поверхні компонентів турбін під нанесення керамічного 
покриття не зміниться і залишиться в межах діючих норм.

У процесі експлуатації об’єкта в атмосферне повітря будуть виділятися шкідливі речовини — сумарно 
0,00024 т/рік, концентрації яких в приземному шарі атмосфери будуть нижче 0,1 часток ГДК населених 
місць.

Зниження концентрацій ЗР в приземному шарі атмосфери буде передбачено влаштуванням аспіраційних 
вентсистем та приточно-витяжної загально-обмінної вентиляції, що обумовлює розведення концентрацій 
ЗР до нормативних, внаслідок чого можна зробити висновок, що наднормативне забруднення землі, при-
гнічення флори і фауни не спостерігатиметься.

Будуть прийняті рішення по поводженню з відходами. Територія вже спланована, асфальтована.
ТОВ «Патон Турбайн Текнолоджіз» запрошує пересічних громадян та громадські об’єднання до обгово-

рення запроектованої діяльності. Обговорення відбудуться 20 липня о 18.00 за адресою: м. Київ, вул. Ра-
кетна, 26.

З матеріалами проекту можна ознайомитися з 10 до 13 години понеділок-четвер за адресою: м. Київ, бул. 
Лесі Українки, 34, тел. 067-449-01-15, протягом місяця з моменту публікації.

Свої зауваження та пропозиції надсилати на адресу Голосіївської районної у м. Києві держадміністрації, за 
адресою: 03039, м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 42 протягом місяця з моменту публікації.

Олександрівський районний суд Кіровоградської обл. 
(адреса суду: 27300, Кіровоградська обл., смт Олександрів-
ка, вул. Радянська, 21) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості у судове за-
сідання, яке відбудеться  20.06.2017 о 09:00 до Нагірної Світ-
лани Леонідівни (останнє відоме місце реєстрації: 27300, Кі-
ровоградська обл., смт Олександрівка, вул. Шевченка, буд. 
96) справа № 397/697/17, суддя Мирошниченко Д. 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.

В провадженні Київського районного суду м. Одеси зна-
ходиться цивільна справа за позовом Одеської міської ради 
до Воінкова Станіслава Сергійовича, Воінкової Олени Станіс-
лавівни, Келлер Володимира Анатолійовича, Гаджиєва Рауф 
Вагіф огли, треті особи: Приватний нотаріус Одеського місь-
кого нотаріального округу Савченко С.В., Приватний нотарі-
ус Одеського міського нотаріального округу Криклива Олена 
Миколаївна, про визнання недійсними договорів, у зв’язку з 
чим повідомляємо відповідачів Келлер Володимира Анатолі-
йовича та Гаджиєва Рауф Вагіф огли про те, що судове за-
сідання відбудеться 19 червня 2017 року о 14 год. 00 хв. в 
приміщенні Київського районного суду м. Одеси за адресою:  
м. Одеса, вул. Варненська, 3б, каб. 215.

Суддя О.М. Куриленко

Бахмацький районний суд Чернігівської обл. (адреса су-
ду: 16500, Чернігівська обл., м.Бахмач, вул. Жовтнева, 42) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеть-
ся  20.06.2017 о 08:00 до Дашкевича Івана Володимировича 
(останнє відоме місце реєстрації: 16500, Чернігівська обл., 
м. Бахмач, вул. Пушкіна, буд. 5, кв. 41) справа № 728/851/17, 
суддя Новіков О. М.

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

Повістка про виклик
Підозрюваний Осипенко Андрій Валерійович, 

21.04.1985 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 42, 133, 135 
КПК України викликається о 10 год. 00 хв. 19 та 20 черв-
ня 2017 року до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ України 
Ладонька Д.Л. у каб. 107 за адресою: м. Київ, вул. Воло-
димирська, 33 (тел. 044-256-96-77) для проведення слід-
чих та процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 22016000000000440 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 
366 КК України. Одночасно повідомляємо, що відповід-
но до рішення слідчого судді Шевченківського районно-
го суду м. Києва від 12.06.17, відносно Вас надано дозвіл 
на проведення спеціального досудового розслідування.

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

  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України  
«Про фізичну культуру і спорт»  

щодо визнання національних видів спорту
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (Відомості Верхо-

вної Ради України, 2010 р., № 7, ст. 50; 2014 р., № 2-3, ст. 41) такі зміни:
1. Статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку терміном такого 

змісту:
«національні види спорту — види спорту, засновані на національно-культур-

них традиціях України».
2. Статтю 20 після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:
«У разі відсутності відповідної міжнародної спортивної федерації статус націо-

нальної спортивної федерації, що сприяє розвитку національного виду спорту, на-
дається за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує держав-
ну політику у сфері фізичної культури та спорту».

У зв’язку з цим частини восьму — одинадцяту вважати відповідно частинами 
дев’ятою — дванадцятою.

3. У частинах першій, шостій і сьомій статті 37 слова «олімпійських та неолім-
пійських видів спорту» замінити словами «олімпійських, неолімпійських та націо-
нальних видів спорту».

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім 

пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем його опу-
блікування.

2. Кабінету Міністрів України до дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними 

органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим 
Законом.

Президент України П.ПОРОШЕНКО
м. Київ 
25 травня 2017 року 
№ 2074-VIII

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 14 червня 2017 р. № 423 
Київ

Про внесення змін до деяких постанов 
Кабінету Міністрів України 

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

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 14 червня 2017 р. № 423

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку формування державного замовлення на підготовку і підвищен-
ня кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого само-
врядування та органів військового управління Збройних Сил, затвердженому 
постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 р. № 1262 «Про фі-
нансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників орга-
нів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового 
управління Збройних Сил» (Офіційний вісник України, 1999 р., № 29, ст. 1475; 
2002 р., № 47, ст. 2137; 2004 р., № 50, ст. 3283; 2007 р., № 37, ст. 1465; 2008 
р., № 41, ст. 1356; 2012 р., № 28, ст. 1047; 2015 р., № 40, ст. 1218; 2016 р., № 7, 
ст. 347, № 79, ст. 2647):

1) абзац перший пункту 2 після цифр і слів «6—9 групи оплати праці» до-
повнити словами «, та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких 
віднесені до п’ятої — сьомої категорії посад в органах місцевого самовряду-
вання»;

2) пункт 4 виключити;
3) пункт 5 викласти в такій редакції:
«5. Заявки на включення до проекту державного замовлення на підготов-

ку і підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцево-
го самоврядування подаються органами державної влади та органами місце-
вого самоврядування в установленому порядку відповідно до НАДС, Держав-
ного управління справами, які їх узагальнюють та подають до Мінекономроз-
витку з відповідними пропозиціями до проекту Державного бюджету України 
на відповідний рік.»;

4) у пункті 6 та абзаці першому пункту 7 слова «працівників органів держав-
ної влади та органів місцевого самоврядування» замінити словами «держав-
них службовців і посадових осіб місцевого самоврядування»;

5) у пункті 9 слова «за погодженням з Нацдержслужбою» виключити;
6) пункт 11 викласти в такій редакції:
«11. НАДС, Державне управління справами, Міноборони та МЗС після за-

твердження державного замовлення на підготовку державних службовців і по-
садових осіб місцевого самоврядування розміщують в установленому поряд-
ку державне замовлення та відповідно до своїх повноважень забезпечують йо-
го виконання.»;

7) у пункті 12:
абзац перший викласти в такій редакції:

«12. Пропозиції щодо підвищення кваліфікації державних службовців та по-
садових осіб місцевого самоврядування вносяться органами державної влади 
та органами місцевого самоврядування щороку до 15 квітня НАДС, яке їх уза-
гальнює, формує заявку на включення до проекту державного замовлення на 
підвищення кваліфікації зазначеної категорії працівників у наступному році і до 
15 липня в установленому порядку подає Мінекономрозвитку.»;

абзац третій викласти в такій редакції:
«Пропозиції щодо підвищення кваліфікації державних службовців та поса-

дових осіб місцевого самоврядування з питань, пов’язаних із запобіганням ко-
рупції та виконанням Закону України «Про державну службу», вносяться орга-
нами державної влади та органами місцевого самоврядування щороку до 15 
квітня НАДС, яке їх узагальнює, формує заявку на включення до проекту дер-
жавного замовлення на підвищення кваліфікації зазначеної категорії праців-
ників у наступному році і до 15 липня в установленому порядку подає Мінеко-
номрозвитку.»;

в абзаці четвертому слова і цифри «(крім підвищення кваліфікації держав-
них службовців, посади яких належать до 1—9 групи оплати праці, та посадо-
вих осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до першої — сьо-
мої категорії посад в органах місцевого самоврядування)» замінити словами 
«(крім підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб міс-
цевого самоврядування)»;

абзац шостий викласти в такій редакції:
«Пропозиції щодо підвищення кваліфікації державних службовців у сфері 

зовнішніх зносин вносяться відповідними центральними органами виконавчої 
влади щороку до 15 квітня МЗС, яке разом з НАДС їх узагальнює, після чого 
НАДС формує заявку на включення до проекту державного замовлення на під-
вищення кваліфікації зазначеної категорії працівників у наступному році і подає 
до 15 липня в установленому порядку Мінекономрозвитку.»;

8) у пункті 15:
абзац перший викласти в такій редакції:
«15. НАДС після затвердження Кабінетом Міністрів України державного за-

мовлення на підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких на-
лежать до 1—5 групи оплати праці, та посадових осіб місцевого самоврядуван-
ня, посади яких віднесені до першої — четвертої категорії посад в органах міс-
цевого самоврядування, розміщує зазначене замовлення і в установленому по-
рядку забезпечує його виконання.»;

в абзаці третьому слова і цифри «(крім підвищення кваліфікації державних 
службовців, посади яких належать до 1—9 групи оплати праці, та посадових 
осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до першої — сьомої ка-
тегорії посад в органах місцевого самоврядування)» замінити словами «(крім 
підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого са-
моврядування)»;

9) пункт 16 викласти в такій редакції:
«16. НАДС після затвердження Кабінетом Міністрів України державного за-

мовлення на підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядування розміщує зазначене замовлення в установленому 
порядку на конкурсній основі серед навчальних закладів і контролює його ви-
конання.»;

10) у тексті Порядку слово «Нацдержслужба» в усіх відмінках замінити сло-
вом «НАДС».

2. У Положенні про Центр адаптації державної служби до стандартів Євро-
пейського Союзу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 
червня 2008 р. № 528 «Питання Центру сприяння інституційному розвитку дер-
жавної служби» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 41, ст. 1367; 2012 р.,  
№ 65, ст. 2670):

1) абзац четвертий пункту 8 та абзац третій підпункту 1 пункту 9 виключити;
2) у тексті Положення слово «Нацдержслужба» в усіх відмінках замінити 

словом «НАДС».
3. У Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою під-

готовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» 
галузі знань «Публічне управління та адміністрування», затвердженому поста-
новою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789 (Офіційний вісник 
України, 2009 р., № 58, ст. 2031; 2012 р., № 65, ст. 2670; 2016 р., № 79, ст. 2647):

1) пункт 2 виключити;
2) пункт 7 викласти в такій редакції:
«7. Навчання здійснюється відповідно до навчальних планів, що розробля-

ються вищими навчальними закладами на підставі освітньо-професійної про-
грами підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміні-
стрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування.»;

3) у тексті Порядку слово «Нацдержслужба» в усіх відмінках замінити сло-
вом «НАДС».

4. У Положенні про систему підготовки, спеціалізації та підвищення квалі-
фікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, за-
твердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 р. № 564 
(Офіційний вісник України, 2010 р., № 51, ст. 1701; 2012 р., № 65, ст. 2670; 2016 
р., № 7, ст. 347, № 35, ст. 1360, № 79, ст. 2647):

1) в абзаці другому пункту 6 слова «і затверджуються МОН за погодженням з 
Нацдержслужбою» замінити словами «та погоджуються з НАДС»;

2) у пункті 10:
абзаци третій і четвертий викласти в такій редакції:
«Тренінги для державних службовців і посадових осіб місцевого самовряду-

вання організовують і проводять Всеукраїнський центр підвищення кваліфіка-
ції державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування в межах 
компетенції, Національна академія та її регіональні інститути, а також навчальні 
заклади незалежно від форми власності, що мають право на провадження від-
повідної освітньої діяльності, і центри перепідготовки та підвищення кваліфі-
кації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
державних підприємств, установ і організацій.

Тренінги для державних службовців, які займають посади державної служби 
категорії «А», організовує і проводить Всеукраїнський центр підвищення квалі-
фікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у по-
рядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 
р. № 536 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 68, ст. 2288).»;

абзац п’ятий виключити;
3) пункти 13 і 14 викласти в такій редакції:

«13. НАДС разом з органами, на які поширюється дія Законів України «Про 
державну службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування» і до 
сфери управління яких належать відповідні навчальні заклади, у межах сво-
їх повноважень здійснюють управління системою підготовки, спеціалізації та 
підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого са-
моврядування.

14. Мережа навчальних закладів з підготовки магістрів за спеціальністю 
«Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та 
адміністрування», а також підвищення кваліфікації державних службовців і по-
садових осіб місцевого самоврядування формується НАДС на конкурсній осно-
ві в порядку, установленому МОН.»;

4) у пункті 16:
слова «Нацдержслужбою або» замінити словами «НАДС разом з»;
слова «в межах їх повноважень» виключити;
слова «Національною академією» замінити словами «Державним управлін-

ням справами»;
5) у пункті 17:
абзаци другий і третій викласти в такій редакції:
«підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністру-

вання» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» для роботи на 
посадах державної служби, що належать до 6—9 групи оплати праці, і посадах, 
що віднесені до п’ятої — сьомої категорії посад в органах місцевого самовряду-
вання, та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб міс-
цевого самоврядування, — НАДС;

підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністру-
вання» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» для роботи на 
посадах державної служби, що належать до 1—5 групи оплати праці, і посадах, 
що віднесені до першої — четвертої категорії посад в органах місцевого само-
врядування, що проводиться Національною академією та її регіональними ін-
ститутами, — Державне управління справами;»;

абзац п’ятий виключити;
6) у тексті Положення слово «Нацдержслужба» в усіх відмінках замінити 

словом «НАДС».
5. У Положенні про прийом слухачів до Національної академії державного 

управління при Президентові України, затвердженому постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 1 квітня 2013 р. № 255  (Офіційний вісник України, 2013 р., 
№ 30, ст. 1030; 2016 р., № 7, ст. 347, № 79, ст. 2647):

1) у пункті 1:
абзац перший викласти в такій редакції:
«1. Національна академія державного управління при Президентові України 

(далі — Національна академія) як головний державний вищий навчальний за-
клад у системі підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю 
«Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та 
адміністрування» здійснює підготовку осіб для роботи на посадах державної 
служби, що належать до 1—5 групи оплати праці, та посадових осіб місцевого 
самоврядування, посади яких віднесені до першої — четвертої категорії посад 
в органах місцевого самоврядування, або включені до кадрового резерву служ-
би в органах місцевого самоврядування.»;

доповнити пункт абзацом такого змісту:
«Національна академія та її регіональні інститути можуть здійснювати на-

вчання осіб, які перебувають на державній службі або службі в органах місце-
вого самоврядування та обіймають посади державної служби, що належать до 
6—9 групи оплати праці або віднесені до п’ятої — сьомої категорії посад в ор-
ганах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби, служби в ор-
ганах місцевого самоврядування не менш як один рік, на конкурсній основі за 
державним замовленням відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
від 29 липня 2009 р. № 789 «Про затвердження Порядку прийому на навчан-
ня за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 
«Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та 
адміністрування» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 58, ст. 2031).»;

2) абзаци третій і четвертий пункту 3 викласти в такій редакції:
«На навчання за денною формою за державним замовленням приймають-

ся особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого 
самоврядування та обіймають посади державної служби, що належать до 1—5 
групи оплати праці або віднесені до першої — четвертої категорії посад в ор-
ганах місцевого самоврядування, або включені до кадрового резерву служби в 
органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби 
в органах місцевого самоврядування не менш як один рік та не досягли 35 ро-
ків на момент подання документів до приймальної комісії.

На навчання за вечірньою, заочною (дистанційною) формою приймаються 
особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого са-
моврядування та обіймають посади державної служби, що належать до 1—5 
групи оплати праці або віднесені до першої —четвертої категорії посад в орга-
нах місцевого самоврядування, або включені до кадрового резерву служби в 
органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби 
в органах місцевого самоврядування не менш як один рік та не досягли 45 ро-
ків на момент подання документів до приймальної комісії.»;

3) у тексті Положення слово «Нацдержслужба» в усіх відмінках замінити 
словом «НАДС».

6. Пункт 1 Порядку організації і проведення тренінгів для державних служ-
бовців, які займають посади державної служби категорії «A», затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 536 (Офіційний 
вісник України, 2016 р., № 68, ст. 2288), викласти в такій редакції:

«1. Цей Порядок визначає процедуру організації і проведення Всеукраїн-
ським центром підвищення кваліфікації державних службовців і посадових 
осіб місцевого самоврядування (далі — Центр) тренінгів для державних служ-
бовців, які займають посади державної служби категорії «А» (далі — тренінги), 
відповідно до Положення про систему підготовки, спеціалізації та підвищення 
кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядуван-
ня, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 р. 
№ 564 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 51, ст. 1701; 2016 р., № 7, ст. 347, 
№ 79, ст. 2647).».
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Дзержинський районний суд м. Харкова викликає як від-
повідача Кукоаре Віталія Анатолійовича по цивільній спра-
ві за позовом Кукоаре М.О. до Кукоаре В.А. про розірвання 
шлюбу, на судове засідання 11.07.2017 року о 09.15 год., та 
повідомляє, що у разі неявки відповідача в судове засідан-
ня справу буде розглянуто за наявних у матеріалах доказів. 

Суддя О.І. Шестак

Втрачений судновий білет 

№ 004482 з бортовим номером КИВ 55-24,  

виданий на прізвище Здоровець М.О.,

вважати недійсним.

Оржицький районний суд Полтавської області повідо-
мляє, що 30.05.2017 року було винесено рішення по цивіль-
ній справі № 543/126/17 (номер провадження 2/543/117/17) 
за позовом Колеснік Світлани Григорівни до Колесніка Ан-
дрія Геннадійовича про розірвання шлюбу, яким вимоги 
позивача задоволено.

Суддя Гришко О.Я.

Втрачені документи на човен моделі «Bayliner 
Siera 2855» з назвою «Звёздное дыхание», видані на 
ім’я Алексєєва Віктора Олександровича, а саме сві-
доцтво про право власності для прогулянкових суден 
та свідоцтво про право плавання під Державним Пра-
пором України, вважати недійсними.

Димитровський міський суд Донецької об-
ласті (м. Мирноград, Донецька область, вул. 
Центральна, буд. 73) викликає Нестеренко Ла-
рису Петрівну на 22 червня 2017 року о 09.00 
год. як відповідачку у цивільній справі № 
2/226/346/2017 за позовом Нестеренка Сергія 
Віталійовича до Нестеренко Лариси Петрівни, 
третя особа: Орган опіки та піклування виконав-
чого комітету Мирноградської міської ради, про 
позбавлення батьківських прав та стягнення алі-
ментів на дітей.

У разі вашої неявки у судове засідання спра-
ва буде розглянута у вашу відсутність на підста-
ві наявних у справі доказів.

Суддя Ж.Є. Редько

Артемівський міськрайонний суд Доне-
цької області (м. Бахмут, Донецької облас-
ті, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу  
№ 2/219/2759/2017 за позовом Косової Лари-
си Вікторівни до Бахмутської міськради, Гор-
лівської міськради про визначення додатково-
го строку для подачі заяви про прийняття спад-
щини.

Відповідач у справі Горлівська міськрада, 
останні місце реєстрації: Донецька область,  
м. Горлівка, проспект Перемоги, 67, викликаєть-
ся на 22.06.2017 року на 12.00 годину до суду, 
каб. № 309 для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хомченко Л.І.

Добропільський міськрайонний суд Доне-

цької області (85004, м. Добропілля, Донецької 

області, вул.  Банкова, буд. 39а) розглядає по-

дання Добропільського міськрайонного відділу 

пробації  про розстрочку виплати неоплаченої 

суми штрафу стосовно Кравченка Віктора Олек-

сандровича.

Засуджений Кравченко Віктор Олександро-

вич, 12.07.1997 р.н., останнє відоме місце меш-

кання: м. Добропілля, вул. Одеська, 12, викли-

кається в судове засідання на 10.30 год. 23 

червня 2017 року, кабінет № 1.

Суддя Тітова Т.А.

Костянтинівський міськрайонний суд Доне-
цької області (85110, м. Костянтинівка, Доне-
цької області, пр. Ломоносова, № 157) розгля-
дає цивільну справу за позовом Король М.Є. 
до Король О.В. про розірвання шлюбу. Відпо-
відач у цивільній справі № 233/2211/17 Король 
Олександр Володимирович, 08.08.1987 р.н., за-
реєстрований: Донецька область, м. Курахове, 
Мар’їнський район, вул. Миру, буд. 10, виклика-
ється у судове засідання на 08.30 год. 22 червня 
2017 р. Розгляд відбудеться в приміщенні Кос-
тянтинівського міськрайонного суду Донецької 
області (корп. № 2, каб. № 16).

У випадку неприбуття в судове засідання від-
повідач повинен повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа буде розглянута за його 
відсутності.

Суддя Т.О. Мартишева

Костянтинівський міськрайонний суд Доне-
цької області (85110, м. Костянтинівка, Доне-
цька область, пр. Ломоносова, № 157) розгля-
дає цивільну справу № 233/2518/17 за позовом 
Шевченко Н.С. до Шевченка О.Р. про стягнення 
аліментів. Відповідач у справі Шевченко Олек-
сандр Романович, останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, м. Донецьк, вул. По-
дбєльського, буд. 12, викликається до суду на 
10.30 годину 21 червня 2017 року (корп. № 2, 
каб. № 21), для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У разі непри-
буття відповідач повинен повідомити суд про 
причини неявки, інакше справа буде розгляну-
та за його відсутності.

Суддя О.В. Каліуш

Оголошення про проведення аукціону №42-УМВБ з продажу скрапленого газу на базі ПрАТ «УМВБ»
23.06.2017 р. об 11-00 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська валютна бір-
жа» відбудеться аукціон №42-УМВБ з продажу скрапленого газу, який підлягає реалізації згідно постанови 

КМУ №570 від 16.10.14р. 
Обсяги скрапленого газу та характеристики позицій запропоновані до продажу:

Поз. Продавець Видобуток 
Обсяг, що 
міститься  
в одному 
лоті, тонн

К-сть  
лотів, 

одиниць

Стартова  
ціна за  

1 тонну, грн. 
(з ПДВ)*

Cтартова 
ціна одного 
лоту, грн.  
(з ПДВ)

Загаль-
ний обсяг, 

тонн

Загальна вар-
тість, грн.(з 

ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ  
«Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 50 2 14 549,67 727 483,50 100 1 454 967,00

залізницею:EXW  -  Гнідинцівський 
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги вироб-
ництва липня 2017р.  Термін відванта-

ження липень 2017р.

2 ПАТ 
 «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 100 4 14 549,67 1 454 967,00 400 5 819 868,00

залізницею:EXW  -  Гнідинцівський 
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги вироб-
ництва липня 2017р.  Термін відванта-

ження липень 2017р.

3 ПАТ  
«Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 150 4 14 549,67 2 182 450,50 600 8 729 802,00

залізницею:EXW  -  Гнідинцівський 
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги вироб-
ництва липня 2017р.  Термін відванта-

ження липень 2017р.

4 ПАТ  
«Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 20 3 14 549,67 290 993,40 60 872 980,20

автотранспортом: EXW  -  Гнідинців-
ський ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги 

виробництва липня 2017р.  Термін від-
вантаження липень 2017р.

5 ПАТ  
«Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 40 3 14 549,67 581 986,80 120 1 745 960,40

автотранспортом: EXW  -  Гнідинців-
ський ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги 

виробництва липня 2017р.  Термін від-
вантаження липень 2017р.

6 ПАТ  
«Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 200 5 14 549,67 2 909 934,00 1 000 14 549 670,00

автотранспортом: EXW  -  Гнідинців-
ський ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги 

виробництва липня 2017р.  Термін від-
вантаження липень 2017р.

7 ПАТ 
«Укрнафта» Качанівський ГПЗ 20 6 14 553,96 291 079,20 120 1 746 475,20

автотранспортом:EXW  -  Качанів-
ське в-во Качанівського ГПЗ(Інкотермс 

- 2010).  Обсяги виробництва лип-
ня 2017р.  Термін відвантаження ли-

пень 2017р.

8 ПАТ  
«Укрнафта» Качанівський ГПЗ 40 14 14 553,96 582 158,40 560 8 150 217,60

автотранспортом:EXW  -  Качанів-
ське в-во Качанівського ГПЗ(Інкотермс 

- 2010).  Обсяги виробництва лип-
ня 2017р.  Термін відвантаження ли-

пень 2017р.

9 ПАТ  
«Укрнафта» Качанівський ГПЗ 200 7 14 553,96 2 910 792,00 1 400 20 375 544,00

автотранспортом:EXW  -  Качанів-
ське в-во Качанівського ГПЗ(Інкотермс 

- 2010).  Обсяги виробництва лип-
ня 2017р.  Термін відвантаження ли-

пень 2017р.

10 ПАТ  
«Укрнафта» Качанівський ГПЗ 20 6 14 513,20 290 264,00 120 1 741 584,00

автотранспортом:EXW  -  Глинсько-
Розб. в-во. Качанівського 

ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги вироб-
ництва липня 2017р.  Термін відванта-

ження липень 2017р.

11 ПАТ  
«Укрнафта» Качанівський ГПЗ 40 6 14 513,20 580 528,00 240 3 483 168,00

автотранспортом:EXW  -  Глинсько-
Розб. в-во. Качанівського 

ГПЗ(Інкотермс - 2010).  Обсяги вироб-
ництва липня 2017р.  Термін відванта-

ження липень 2017р.

12 ПАТ  
«Укрнафта» Качанівський ГПЗ 200 11 14 513,20 2 902 640,00 2 200 31 929 040,00

автотранспортом:EXW  -  Глинсько-
Розб. в-во. Качанівського 

ГПЗ(Інкотермс - 2010).  Обсяги вироб-
ництва липня 2017р.  Термін відванта-

ження липень 2017р.

13 ПАТ  
«Укрнафта» Долинський ГПЗ 80 1 14 517,52 1 161 401,60 80 1 161 401,60

автотранспортом:EXW  - Долинський  
ГПЗ(Інкотермс - 2010).  Обсяги вироб-
ництва липня 2017р.  Термін відванта-

ження липень 2017р.

14 ПАТ  
«Укрнафта» Долинський ГПЗ 200 5 14 517,52 2 903 504,00 1 000 14 517 520,00

автотранспортом:EXW  - Долинський  
ГПЗ(Інкотермс - 2010).  Обсяги вироб-
ництва липня 2017р.  Термін відванта-

ження липень 2017р.

Загальний обсяг, тонн: 8 000
Загальна вартість (з ПДВ), грн.:   116 278 198,00

ПАТ «Укрнафта» * - Ціна з ПДВ включає акцизний податок. Акцизний податок з 01 січня 2017 року складає 52 євро за 1000 літрів.
1)  умови поставки залізницею: Продавець передає скраплений газ виробництва Гнідинцівського ГПЗ на умовах EXW  -  Гнідинцівський 
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Оплату за перевезення скрапленого газу залізничним  транспортом здійснює покупець по окремому договору 
з транспортною організацією.
2) Продавець проводить відвантаження  оплачених обсягів скрапленого газу у автомобільний транспорт покупця.

Порядок подання заявок на участь в аукціоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та порядок його сплати визначено  
в Регламенті організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу на ПрАТ 

«Українська міжбанківська валютна біржа», що затверджений протоколом  Аукціонного комітету з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видо-
бутку і скрапленого газу №2 від 19.11.2014 р., ознайомитись з яким можна на офіційному веб-сайті біржі: www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання  
заявок: до 18:00 22.06.2017р. за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1. Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, 
Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5) розглядає кримі-
нальне провадження за обвинуваченням Кожемяки Романа Іва-
новича, Гури Сергія Олексійовича, Черних Світлани Сергіївни, 
Арестова Юрія Вікторовича, Мельника Романа Володимировича, 
Виноградова Владислава Вікторовича за ознаками злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачені по справі Кожемяка Роман Іванович (остан-
нє відоме суду місце проживання за адресою: Донецька обл., 
м. Єнакієве, вул. Барикадна, буд. 7, кв. 1), Гура Сергій Олексійо-
вич (останнє відоме суду місце проживання за адресою: Доне-
цька обл., м. Вуглегірськ, вул. Харківська, буд. 29), Черних Світ-
лана Сергіївна (останнє відоме суду місце проживання за адре-
сою: Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Айвазовського, буд. 16), 
Арестов Юрій Вікторович (останнє відоме суду місце проживан-
ня за адресою: Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Чубаря, буд. 166), 
Мельник Роман Володимирович (останнє відоме суду місце про-
живання за адресою: Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Комунис-
тична, буд. 51, кв. 4) та Виноградов Владислав Вікторович (остан-
нє відоме суду місце проживання за адресою: Донецька обл., м. 
Єнакієве, вул. Леніна, буд. 213) викликаються 21 червня 2017 ро-
ку на 09 годину 00 хвилин до Артемівського міськрайонного су-
ду Донецької області для проведення підготовчого судового засі-
дання по вказаному кримінальному провадженню.

У випадку неприбуття обвинувачені зобов’язані повідомити 
суд про причину неявки. Поважні причини неприбуття на виклик 
суду передбачені ст. 138 КПК України, а наслідки такого непри-
буття за викликом до суду – ст. ст. 139, 323 КПК України. Голо-
вуючий суддя Конопленко О.С., судді Любчик О.В., Хомченко Л.І.

У провадженні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне про-
вадження № 42016050000000657 (номер справи № 
1-кп/243/172/2017) за обвинуваченням Бікбаєва Дмитра 
Рінатовича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької 
області Мірошниченко Л.Є. викликає:

обвинуваченого Бікбаєва Дмитра Рінатовича, 
09.12.1991 р.н., який зареєстрований та проживає за 
адресою: Доненька область, м. Горлівка, вул. Гречнєва, 
буд. № 10, к. № 120 у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 23 червня 2017 року о 09 годині 15 хвилин у 
залі судового засідання № 7.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запо-
біжний захід у вигляді тримання під вартою, не прибу-
де за викликом у судове засідання, суд відкладає судо-
вий розгляд, призначає дату нового засідання і вживає 
заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд та-
кож має право постановити ухвалу про привід обвину-
ваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошо-
вого стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 
12 КПК України та здійснити спеціальне судове прова-
дження.

Суддя Л.Є. Мірошниченко
У провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 12016050000000480 (номер спра-
ви № 1-кп/243/394/2017) за обвинуваченням Ляшен-
ка Олександра Анатолійовича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч.1 
КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Кузнецов Р.В. викликає обвинувачено-
го Ляшенка Олександра Анатолійовича, який зареє-
стрований за адресою: Донецька область, м. Горлів-
ка, вул. Шапошникова, будинок № 8, квартира № 8 
у підготовче судове засідання, яке відбудеться 22 
червня 2017 року о 13 годині 00 хвилин у залі судо-
вого засідання № 04.

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

Суддя Р.В. Кузнецов

Добропільський міськрайонний суд Донецької 
області (85004, м. Добропілля, Донецької облас-
ті, вул. Банкова, 39а) розглядає цивільну справу  
№ 227/739/17 за позовом Публічного акціонерного 
товариства «Державний ощадний банк України» в 
особі філії Донецьке обласне управління AT «Ощад-
банк» до Головача Максима Валерійовича (Відпові-
дач-1), Романенка Миколи Станіславовича (Відпові-
дач-2), Худиківського Василя Дмитровича (Відпові-
дач-3) про стягнення заборгованості за кредитним 
договором.

Викликаються на 26 червня 2017 року на 16.00 го-
дину до Добропільського міськрайонного суду, кабі-
нет № 3, для участі у розгляді справи відповідачі:

Головач Максим Валерійович, 01 серпня 1988 ро-
ку народження, уродженець міста Іловайськ Доне-
цької області;

Романенко Максим Станіславович, 04 березня 
1971 року народження, уродженець м. Іловайськ До-
нецької області;

Худиківський Василь Дмитрович, 12 січня 1969 
року народження, уродженець села Поляна Хотин-
ського р-ну Чернівецької області.

Відповідачам пропонується подати письмові пояс-
нення по суті позову, та за наявністю, заперечення 
проти позову та докази. У випадку неприбуття пови-
нні повідомити суд про причини неявки, інакше спра-
ва буде розглянута у їх відсутність.

Суддя Кошля А.О.

Краматорський міський суд Донецької об-
ласті (84000, м. Краматорськ, вул. Маяковсько-
го, 21) розглядає цивільну справу за позовом 
Бородіної Ірини Володимирівни до Майських 
Олександра Володимировича про визнання осо-
би такою, що втратила право користування жи-
лим приміщенням.

Відповідач по справі Майських Олександр 
Володимирович, фактичне місце його прожи-
вання не відоме, викликається на 13.30 год. 
на 23.06.2017 року до Краматорського місько-
го суду зал № 22/3 для участі у розгляді спра-
ви по суті.

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

Суддя Михальченко А.О.

Краснолиманський міський суд Донецької 
області (84406, Донецька область, м. Лиман, 
вул. Незалежності, 13) розглядає кримінальне 
провадження № 236/726/16-к за обвинувачен-
ням Смирнова Андрія Васильовича у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 25-3 КК України.

Обвинувачений Смирнов Андрій Васильович 
викликається до каб. № 20 суду на 22 червня 
2017 року на 09 годину 10 хвилин для участі у 
підготовчому судовому засіданні.

У разі неявки обвинуваченого, підготовче су-
дове засідання буде проведено без його участі.

Суддя Сердюк Н.В.

В провадженні Жовтневого районного суду 

м. Маріуполя Донецької області (87500, м. Ма-

ріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться кри-

мінальне провадження за обвинуваченням Га-

лані Олександра Геннадійовича у вчиненні кри-

мінального правопорушення, передбаченого ч. 

2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 258-3 КК України, який ви-

кликається для участі у розгляді кримінально-

го правопорушення, яке відбудеться 22 черв-

ня 2017 року о 10.00 годині в приміщенні суду 

за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, 

каб. 19, 25.

Суддя О.Г. Васильченко

Врадіївський районний суд Миколаївської 
обл. (адреса суду: 56400, Миколаївська обл., 
смт Врадіївка, вул. Маяковського, 103) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ Приват-
банк, про стягнення заборгованості, у судове 
засідання, яке відбудеться 20.06.2017 о 09:30 
до Наконечна Олена Петрівна (останнє відо-
ме місце реєстрації: 56309, Миколаївська обл., 
Врадіївський р-н, с. Кумарі, вул. Миру, буд. 
111) справа № 474/267/17, суддя Сокол Ф. Г.

 У разі неявки відповідача у призначений час 
або неповідомлення про причини неявки спра-
ва буде розглянута за його  відсутності за на-
явними доказами на підставі ст. 169 ЦПК Укра-
їни.   З опублікуванням цього оголошення від-
повідач по справі вважається належним чином 
повідомленим про час, день та місце проведен-
ня судового засідання.

Інгулецький районний суд м.Кривого Рогу 
(адреса суду: 50026, Дніпропетровська обл., м. 
Кривий Ріг, вул. Груні Романової, 6-А) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, 
про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться 20.06.2017 о 12:30 до Євдо-
кимов Сергій Миколайович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 50000, Дніпропетровська обл.,  
м. Кривий Ріг, вул. Сєднєва, буд. 13, кв. 8) спра-
ва № 213/818/17, суддя Нестеренко О. 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.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
в підготовче судове засідання, яке відбудеться о 08 
годині 30 хвилин 29 червня 2017 року, обвинуваче-
ного Хабарова Андрія Юрійовича, 18 лютого 1971 ро-
ку народження, в рамках кримінального проваджен-
ня № 12016100100014310, внесеного до Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань 10 листопада 2016 ро-
ку, за ознаками вчинення кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Суддя Є.О. Мартинов

В Ірпінський міський суд Київської області на 
26.07.2017 р. о 09 год. 00 хв. (справа № 367/2094/17), 
викликається Ткаліч Олексій Павлович по справі за 
позовом Кондратенко Олени Володимирівни в інте-
ресах неповнолітньої дитини Ткаліч Д.О. до Ткаліча 
Олексія Павловича, Відділу реєстрації актів цивільно-
го стану Ірпінського міського управління юстиції про 
виключення з актового запису народження дитини 
відомостей про батька.

В разі неявки Ткаліча О.П. (Київська обл., м. Ірпінь, 
вул. Мінеральна, 7), справа буде розглядатися у йо-
го відсутність.

Суддя Л.П. Саранюк

Вінницький міський суд Вінницької області викли-

кає Байдак Євгена Пилиповича на 10.07.2017 року о 

12 год. 00 хв. та на 11.07.2017 року о 12 год. 00 хв. 

в зал судового засідання № 3, суддя Бар’як А.С., на 

розгляд справи за позовом Байдак Оксани Андріївни 

до Байдак Євгена Пилиповича, третя особа: Служба 

у справах дітей Вінницької міської ради про позбав-

лення батьківських прав.

Суддя А.С. Бар’як

Публічне акціонерне товариство 

«МАРФІН БАНК» 

оголошує тендер на дизайн продукції та 

послуг Банку  

у 2017-2018 році

Умови проведення тендеру розміщені 

на сайті www.marfinbank.ua
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Марківський районний суд Луганської області повідо-
мляє, що 11.03.2016 по цивільній справі за позовом пред-
ставника позивача Публічного акціонерного товариства 
«Укрсоцбанк» Василяко Романа Олександровича до Куліко-
вої Світлани Сергіївни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, справа № 417/1813/16-ц (Суддя Шки-
ря В.М.), 16.02.2016 по цивільній справі за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Су-
харь Олександра Олександровича про стягнення забор-
гованості, справа № 417/1743/15-ц (Суддя Дідоренко 
А.Е.), 01.04.2016 по цивільній справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Півник 
Надії Михайлівни про стягнення заборгованості за дого-
вором кредиту, справа № 417/1978/16-ц (Суддя Дідорен-
ко А.Е.), 04.05.2016 по цивільній справі за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Су-
грей Валентини Іванівни про стягнення заборгованості 
за кредитним договором, справа № 417/2001/16-ц (Суд-
дя Шкиря В.М.), 26.05.2016 по цивільній справі за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоц-
банк» до Демченка Олександра Михайловича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, справа 
№ 417/2283/16-ц (Суддя Сурніна Л.О.), 18.10.2016 по ци-
вільній справі за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Укрсоцбанк» до Попової Тетяни Геннадіївни про 
стягнення заборгованості за договором кредиту, справа 
№ 417/2784/15-ц (Суддя Сурніна Л.О.), 19.10.2016 по ци-
вільній справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Укрсоцбанк» до Порохня Олександра Вікто-
ровича про стягнення заборгованості за договором кре-
диту, справа № 417/27852/16-ц (Суддя Сурніна Л.О.), 
03.09.2016 по цивільній справі за позовом Публічного 
акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Живаго Ганни 
Віталіївни, Живаго Олександра Олександровича, Жива-
го Олександра Олександровича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором, справа № 417/2610/16-
ц (Суддя Дідоренко А.Е.), 27.07.2016 по цивільній спра-
ві за позовом Публічного акціонерного товариства «Ук-
рсоцбанк» до Лозової Оксани Вікторівни про стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором, справа  
№ 417/2501/16-ц (Суддя Шкиря В.М.), 26.07.2016 по ци-
вільній справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Укрсоцбанк» до Поволоцького Сергія Воло-
димировича, Панькової Юлії Володимирівни про стяг-
нення заборгованості, справа № 417/2478/16-ц (Суддя 
Сурніна Л.О.), 26.07.2016 по цивільній справі за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» 
до Зінченко Ірини Володимирівни про стягнення забор-
гованості, справа № 417/2475/16-ц (Суддя Сурніна Л.О..), 
01.08.2016 по цивільній справі за позовом Публічного 
акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Єрмакова 
Олександра Олександровича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, справа № 417/2467/16-ц  
(Суддя Шкиря В.М.), 19.12.2016 по цивільній справі за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоц-
банк» до Мещерякова Руслана Васильовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, справа  
№ 417/3197/16-ц (Суддя Дідоренко А.Е.), 16.11.2016 по 
цивільній справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Укрсоцбанк» до Шеробурка Дмитра Павловича 
про стягнення заборгованості за кредитним договором, спра-
ва №417/3034/16-ц (Суддя Дідоренко А.Е.), 07.11.2016 по ци-
вільній справі за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «Укрсоцбанк» до Дзюби Ірини Миколаївни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, справа  
№ 417/3010/16-ц (Суддя Дідоренко А.Е.), 03.11.2016 по ци-
вільній справі за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «Укрсоцбанк» до Мінаєва Валерія Анатолійовича про 
стягнення заборгованості за кредитним договором, справа  
№ 417/2901/16-ц (Суддя Шкиря В.М.) ухвалені заочні рі-
шення, позовні вимоги задоволені повністю або частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що за-
очне рішення може бути переглянуто Марківським ра-
йонним судом Луганської області шляхом подання від-
повідачем заяви про перегляд заочного рішення до цьо-
го суду протягом десяти днів з дня опублікування цієї за-
яви.

Голова суду А.Е. Дідоренко

В провадженні Ренійського районного суду 
Одеської області знаходиться цивільна справа № 
510/2257/16-ц за позовом Одеського державно-
го університету внутрішніх справ до Добришан Іго-
ря Степановича про відшкодування витрат за період 
навчання.

Судове засідання по справі призначено на 
26.06.2017 р. о 14 годині 00 хвилин у Ренійському 
районному суді за адресою: Одеська область, м. Ре-
ні, вул. Соборна, 122, суддя Гончарова-Парфьонова 
О.О., тел. (04840) 41371.

Суд викликає як відповідача Добришан Ігоря Сте-
пановича, остання відома адреса: Одеська обл.,  
м. Рені, вул. Пролетарська, 6/33.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відпо-
відача Добришан Ігоря Степановича у судове засі-
дання, справа буде розглянута без його участі.

Суддя О.О. Гончарова-Парфьонова

Подільський районний суд м. Києва викли-
кає обвинувачену Кузнецову Ларису Миколаївну, 
30.09.1971 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: АР Крим, м. Джанкой, вул. Люксем-
бург, 11) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 
111 КК України у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 23 червня 2017 року о 13 год. 50 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, зал 
№ 5, каб. 28 під головуванням судді Павленко О.О.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченої в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя О.О. Павленко

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Лагутіну Наталю Михайлівну, 18.02.1974 
року народження, (останнє відоме місце проживан-
ня: АР Крим, м. Сімферополь, вул. О. Невського/Річ-
на, 29/11) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 
111 КК України у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 23 червня 2017 року о 13 год. 40 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, зал 
№ 5, каб. 28 під головуванням судді Павленко О.О.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченої в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя О.О. Павленко

В провадженні Приморського районного суду м. Одеси знахо-
диться цивільна справа № 522/2019/16ц за позовною заявою Ма-
кеєнка Юрія Віталійовича до Приморської районної адміністра-
ції ОМР, за участі третіх осіб: Мельниченко Світлани Дмитрів-
ни, Мельниченка Володимира Вікторовича, Мельниченко Вікто-
рії Володимирівни, Мельниченка Романа Анатолійовича, Забор-
ської Ганни Валентинівни про визнання незаконним та скасуван-
ня пункту 3.9 розпорядження Приморської районної адміністрації 
Одеської міської ради № 484 від 23.08.2012 року.

Приморський районний суд м. Одеси викликає Мельничен-
ко Світлану Дмитрівну, Мельниченка Володимира Вікторови-
ча, Мельниченко Вікторію Володимирівну, Мельниченка Романа 
Анатолійовича як третіх осіб у судове засідання, яке відбудеться 
26.06.2017 року о 14 год. 00 хвилин у приміщенні Приморсько-
го районного суду за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, (зал 
судових засідань № 208).

Приморський районний суд пропонує відповідачам подати 
пояснення, заперечення та усі наявні докази по справі особисто 
або через представника.

У разі вашої неявки у судове засідання, справа може бути роз-
глянута у вашу відсутність.

Суддя А.Ю. Бойчук

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
розглядає цивільну справу за позовом Ломакіної Ірини 
Олегівни до Воронкової Вікторії Миколаївни, Воронкова 
Олега Юрійовича, Воронкова Марка Олеговича про ви-
знання втратившими право користування житловим при-
міщенням.

Відповідачі по справі Воронкова Вікторія Миколаївна, 
18.08.1969 р.н., яка зареєстрована: м. Бахмут, Донецької 
області, вул. Ювілейна, 4-25, Воронков Олег Юрійович, 
06.09.1969 р.н., який зареєстрований: м. Бахмут, Доне-
цької області, вул. Ювілейна, 4-25, Воронков Марк Оле-
гович, 02.03.1989 р.н., який зареєстрований: м. Бахмут, 
Донецької області, вул. Ювілейна, 4-25 викликаються у 
судове засідання на 22 червня 2017 року на 13.50 год. 
каб. 212, вул. Миру, 5, м. Бахмут.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дачів, вони повинні повідомити суд про причину неявки, 
інакше справа буде розглянута у їх відсутність.

Суддя Харченко О.П.

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу за позовною заявою Дужого Максима Вікторови-
ча до Боєчко Наталі Анатоліївни, треті особи, які не за-
являють самостійних вимог Служба у справах дітей Бах-
мутської міської ради, Бахмутський міський відділ дер-
жавної реєстрації актів цивільного стану Головного тери-
торіального управління юстиції у Донецькій області про 
визнання батьківства. Відповідач по справі викликається 
до суду (м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, кім. 
302), для участі у розгляді справи по суті:

- Боєчко Наталя Анатоліївна, рік народження не відо-
мо, яка зареєстрована за адресою: 84500, Донецька об-
ласть, м. Бахмут, вул. Перемоги, буд. 2, кв. 65 на 29 черв-
ня 2017 року на 10.00 годину.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповіда-
чки, вона повинна повідомити суд про причину неявки, 
інакше справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Фролова Н.М.

Ухвалою Куйбишевського районного суду Запорізької 
області від 20.03.2017 року у справі № 319/85/17 поста-
новлено здійснювати спеціальне судове провадження у 
кримінальному провадженні за обвинуваченням Хілухи 
В.П. у вчиненні кримінальних правопорушень, передба-
чених ч. 2 ст. 409, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суддя Куйбишевського районного суду Запорізької 
області Валігурський Г.Ю. викликає Хілуху Валерія Пав-
ловича, який народився 19.01.1991 року у с. Клубочин, 
Ківерцівського району, Волинської області, зареєстро-
ваного за адресою: вул. Ціолковського, 48, м. Ківерці, 
Волинської області до Куйбишевського районного су-
ду Запорізької області, який розташований за адресою: 
71001, Запорізька область, смт Більмак, вул. Централь-
на, 26а (тел. 06147 21358) як обвинуваченого для учас-
ті у судовому засіданні кримінального провадження вне-
сеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  
№ 42016000000001767 від 07.07.2016 року, що відбу-
деться об 11.00 год. 23 червня 2017 року в залі засідань 
Куйбишевського районного суду Запорізької області.

Чернігівський районний суд Запорізької області 
викликає в судове засідання як відповідачку Гураль 
Валентину Миколаївну, 06.11.1962 року народжен-
ня, зареєстровану за адресою: Донецька область, 
м. Хрестівка (Кіровське), мікрорайон Гірняцький, б. 
9, кв. 7, по цивільній справі № 329/510/17 за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Держав-
ний Ощадний банк України» про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором.

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

В разі неявки відповідачки у судове засідання на 
вказану дату, справа буде розглянута за її відсутніс-
тю.

Суддя Покопцева Д.О.

Деснянський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Шепелева Олександра Олександрови-
ча, 04.07.1970 року народження, зареєстрованого в 
м. Донецьк, проспект Комсомольський, 17, кв. 37, 
проживаючого в м. Київ, вул. Панфіловців, 27, в під-
готовче судове засідання за обвинувальним актом у 
кримінальному провадженні № 42014100000000771 
за ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 393 КК України на 
10.00 годину 04 липня 2017 року в приміщенні су-
ду на пр. Маяковського, 5-В в м. Києві, кабінет № 7, 
під головуванням судді Бабайлової Л.М. Явка до суду 
обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або ін-
ший документ, що посвідчує особу. У разі неявки об-
винуваченого в суд дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням і розгляд справи можливий 
за процедурою спеціального судового провадження.

Суддя Бабайлова Л.М.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає 
обвинуваченого Аржанцева Ігоря Володимировича, 
25.06.1962 року народження (останнє відоме місце 
проживання: Україна, АР Крим, м. Сімферополь, вул. 
Ковильна, 46, кв. 38) у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 Криміналь-
ного кодексу України, у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 23 червня 2017 року о 10.00 год. за 
адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, зал судових засі-
дань № 7, під головуванням судді Хіміча В.М. Явка до 
суду є обов’язковою. При собі необхідно мати пас-
порт або документ, який посвідчує особу.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя В.М. Хіміч

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85110, м. Костянтинівка, Донецька обл., пр. Ломоносо-
ва, 157) розглядає цивільну справу № 233/2078/17 за позо-
вом Управління праці та соціального захисту населення За-
порізької міської ради по Хортицькому району до Куликової 
(Нікітіної) Катерини Сергіївни про відшкодування коштів що-
місячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним осо-
бам для покриття витрат на проживання, в тому числі на 
оплату житлово-комунальних послуг.

Відповідачка у справі Куликова (Нікітіна) Катерина Сергі-
ївна, 04.06.1992 р.н., останнє відоме місце реєстрації якої: м. 
Макіївка, Донецької області, вул. Лутугіна буд. 6, кв. 1; місце 
реєстрації перебування: м. Запоріжжя, вул. Василя Сергієнка 
(Задніпровська), буд 13, кв. 85, викликається до суду на 23 
червня 2017 року о 08.40 годині, каб. № 15, для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачка пови-
нна повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута за її відсутності.

Суддя О.С. Малінов

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ломоно-
сова, № 157) розглядає цивільну справу за позовом Друж-
ківського дитячого будинку-інтернату, який діє в інтересах 
неповнолітньої Коломойцевої Олени Вікторівни до Коломой-
цевої Олени Вікторівни, Коломойцева Сергія Олександро-
вича, третя особа: Орган опіки та піклування Дружківської 
міської ради, про позбавлення батьківських прав та стягнен-
ня аліментів. Відповідачі у цивільній справі № 233/1829/17 
Коломойцева Олена Вікторівна, 09.01.1978 р.н., останнє ві-
доме місце реєстрації: Донецька область, м. Макіївка, вул. 
Магаданська, 2/45; Коломойцев Сергій Олександрович, 
02.07.1976 р.н., останнє відоме місце реєстрації: м. Донецьк, 
вул. Малахова, буд. 7Б, кв. 104, викликаються у судове засі-
дання на 13.00 год. 23 червня 2017 р. Розгляд відбудеться 
в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Доне-
цької області (корп. № 2, каб. № 16).

У випадку неприбуття в судове засідання відповідачі по-
винні повідомити суд про причини неявки, інакше справа бу-
де розглянута за їх відсутності.

Суддя Т.О. Мартишева

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Банко-
ва, буд. 39А) розглядає цивільну справу №227/1617/17 
за позовом Євтушенка Романа Івановича до Кравцової 
Олени Олександрівни, третя особа: Євтушенко Людмила 
Сергіївна про зменшення розміру аліментів.

Відповідачка Кравцова Олена Олександрівна, місце 
реєстрації: Донецька область, м. Добропілля, вул. Лу-
ганського, 15/28; викликається на 22 червня 2017 року 
на 14:00 годину до Добропільського міськрайонного су-
ду, кабінет № 7, для участі у розгляді справи. До розгля-
ду цивільної справи пропонується надати суду письмо-
ві пояснення та заперечення, а також усі наявні докази 
по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відпо-
відача, необхідно повідомити суд про причини неявки, 
інакше справа буде розглянута у її відсутність на підста-
ві наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рі-
шення.

Суддя Тимофєєва Г.Л.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача по спра-
ві № 409/2729/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» 
до Бондаренко Наталії Валеріївни, Сучиліна Романа 
В’ячеславовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 01.08.2017 року о 
14.00 год. в залі суду за адресою: Луганська область, 
смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликаються відповідачі: Бондаренко Наталія 
Валеріївна, останнє відоме місце реєстрації: м. Лу-
ганськ, кв. Героїв Сталінграда, буд. 7, кв. 32;

Сучилін Роман В’ячеславович, останнє відоме міс-
це реєстрації: м. Луганськ, вул. Нечуя-Левицького, 
буд. 24.

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

Суддя О.Ю. Максименко

Василівський районний суд Запорізької об-
ласті повідомляє, що розгляд цивільної справи  
№ 2/311/3/2017 за позовом Білик Тетяни Василівни 
до відповідачів Білика Валерія Миколайовича, Гна-
тенка Олега Вікторовича, Клюка Володимира Мико-
лайовича, Приватного підприємства «Корінтія», Сте-
панця Олександра Вікторовича, Товариства з обме-
женою відповідальністю «ЛТВ-Сервіс», третя особа: 
територіальний сервісний центр № 2347 Регіональ-
ного сервісного центру в Запорізькій області про по-
діл спільного майна подружжя, визнання договорів 
купівлі-продажу транспортних засобів недійсними, 
витребування транспортних засобів з чужого воло-
діння відбудеться 20 червня 2017 року о 09 годині 00 
хвилин у приміщенні суду (вул. Державна, 2, м. Ва-
силівка, Запорізька область) під головуванням суд-
ді Носика М.А.

У разі неявки відповідачів в судове засідання, 
справа буде розглядатися за їх відсутності.

Суддя М.А. Носик

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає у 
судове засідання Пандо Барчука Олександра Олек-
сандровича як відповідача у цивільній справі № 
712/5203/17-ц за позовом Пандо Барчук Катерини 
Геннадіївни до Пандо Барчука Олександра Олексан-
дровича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 22 червня 2017 року 
о 12 год. 20 хв. у приміщенні Соснівського районно-
го суду м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, вул. Гого-
ля, 316, другий поверх, зал судових засідань № 219 .

Ваша явка в судове засідання обов’язкова. У разі 
неявки справа буде розглядатися без участі відпові-
дача за наявними у справі доказами.

Суддя Пересунько Я.В.

Роменський міськрайонний суд Сумської обл. (адреса суду: 42000, Сумська обл., м. Ромни, вул. Леніна, 
12) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться:

 20.06.2017 о 10:00 до Карпушкін Володимир Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 42000, 
Сумська обл., м. Ромни, вул. Коржівська, буд. 51, кв. 3) справа № 585/1127/17, суддя Машина І. М.

 22.06.2017 о 08:20 до Левченко Володимир Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 42005, 
Сумська обл., м. Ромни, вул. Конотопська, буд. 113) справа № 585/1724/17, суддя Євлах О. О.

 27.06.2017 о 08:10 до Колічев Віталій Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 42065, Сумська 
обл., Роменський р-н, с. Біловод, вул. Щорса, буд. 3, кв. 12) справа № 585/1719/17, суддя Євлах О. О.

 15.08.2017 о 15:30 до Конєв Володимир Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 42000, Сумська 
обл., м. Ромни, вул. Щучки, буд. 57) справа № 585/1519/17, суддя Яковець О. Ф.

 15.08.2017 о 16:00 до Ярмак Юрій Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 42000, Сумська обл., 
м. Ромни, вул. Щучки, буд. 57) справа № 585/1518/17, суддя Яковець О. Ф.

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

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

Оголошення щодо продажу активів (майна) 
ПАТ «ВБР»

Номер лоту: Q80517b8622 – Q80517b8627, 
Q80617b8628, Q80617b8629

Короткий опис активів 
(майна) в лоті:

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

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

http://www.prozorro.sale

Дата проведення від-
критих торгів (аукціону)/
електронного аукціону:

11.07.2017 р.

Час проведення  
відкритих торгів  
(аукціону)/ 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація 
щодо лоту:

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

Оріхівський районний суд Запорізької області ви-
кликає як відповідача Бондаренка Леоніда Івановича, 
мешканця c. Василівка, вул. Леніна, буд. 117, Амв-
росіївського району, Донецької області, на 09 год. 
00 хв. 19 червня 2017 року в судове засідання для 
розгляду цивільної справи за позовом Бондаренко 
Ганни Василівни до Бондаренка Леоніда Івановича, 
де третя особа: орган опіки та піклування Тячівської 
районної державної адміністрації про позбавлення 
батьківських прав. Розгляд даної справи відбудеть-
ся в приміщенні суду за адресою: 70500, м. Оріхів, 
вул. Травнева, 23, Запорізької області. Явка відпові-
дача Бондаренка Леоніда Івановича в судове засідан-
ня обов’язкова, в разі його неявки дану справу буде 
розглянуто за його відсутності. 

Суддя М.В. Смокович



16 червня 2017 року, п’ятниця, № 110 www.ukurier.gov.ua 11

ОГОЛОШЕННЯ

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

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської обл. 
(адреса суду: 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. За-
горська, 53) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ При-
ватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться 22.06.2017 об 11:00 до Нечаєва Ольга Во-
лодимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 88000, Закар-
патська обл., м. Ужгород, вул. Нахімова, буд. 1, кв. 6) справа 
№ 308/4117/17, суддя Світлик О. М.

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.

Київський районний суд м. Харкова викликає Погребняка Кос-
тянтина Васильовича, 1985 р.н., останнє відоме місце реєстра-
ції за адресою: АРК, м. Джанкой, вул. Інтернаціональна, 147, кв. 
41, як відповідача по справі за позовом Погребняк Юлії Вікторів-
ни до Погребняка Костянтина Васильовича, третя особа: Управ-
ління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної по-
літики виконавчого комітету ХМР — орган опіки та піклування, 
про позбавлення батьківських прав на судове засідання під голо-
вуванням судді Д.В. Нев’ядомського на 29.06.2017 р. о 14.15 за 
адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 7-Б, каб. 13. У разі не-
явки особи, яка викликається, справу буде розглянуто за її від-
сутності на підставі наявних доказів. Якщо явка неможлива з по-
важних причин, особа, яка викликається, зобов’язана повідоми-
ти про це суд завчасно.

Суддя Д.В. Нев’ядомський

Галицький районний суд Івано-Франківської обл. (адре-
са суду: 77100, Івано-Франківська обл., м. Галич, вул. Кара-
їмська, 10) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ При-
ватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться 27.07.2017 о 14:00 до Дячишин Марія 
Миронівна (останнє відоме місце реєстрації: 77130, Івано-
Франківська обл., Галицький р-н, с. Новий Мартинів) справа  
№ 341/592/17, суддя Максимчин Ю. 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.

Дружківський міський суд Донецької обл. (адреса суду: 
84200, Донецька обл., м. Дружківка, вул.Енгельса, 45) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться   19.06.2017 о 15:00 до Мусієнка Павла Валерійови-
ча (останнє відоме місце реєстрації: 84293, Донецька обл.,  
м. Дружківка, сел. Олексієво-Дружківка, вул. Першотравне-
ва, буд. 117) справа № 229/1987/17, суддя Гонтар А. Л.

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.

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 07.06.2017 року розгляну-

то цивільну справу № 409/77/17 (провадження  

№ 2/409/233/17) за позовом Ткаченко Марини Олек-

сандрівни до Ткаченка Руслана Васильовича про по-

збавлення батьківських прав, яким позовні вимоги 

задоволено в повному обсязі.

Суддя Третяк О.Г.

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає в 
судове засідання як відповідачку Бабич Єлізавету 
Олегівну 22.06.2017 р. о 09.00 год. по цивільній спра-
ві за позовом Бабич Олексія Миколайовича до Бабич 
Єлізавети Олегівни про визнання особи такою, що 
втратила право користування жилим приміщенням. 
Явка в судове засідання обов’язкова! Про причини 
неявки необхідно повідомити суд. Адреса: м. Суми, 
вул. Першотравнева, 12, зал с/з 23, пов. 3.

Суддя О.А. Котенко

В порядку ч. 9 ст. 74 ЦПК України Чернігівський районний 
суд Чернігівської області викликає в судове засідання на 09 
годину 30 хвилин 07 липня 2017 року як відповідачку Пархо-
менко Анну Олександрівну, по цивільній справі за позовом 
Прибитько Віталія Петровича до Пархоменко Анни Олексан-
дрівни про стягнення боргу за договором позики. Судове за-
сідання відбудеться у приміщенні Чернігівського районного 
суду Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Хлі-
бопекарська, 4.

У разі неявки в судове засідання, справа згідно з вимога-
ми ЦПК України буде розглянута у відсутність відповідачки.

При публікації оголошення про виклик до суду, відповіда-
чка вважається повідомленою про час і місце судового роз-
гляду.

Суддя С.М. Майборода

Білокуракинський районний суд Луганської облас-

ті повідомляє, що 05 травня 2017 року розглянуто 

цивільну справу № 409/565/17-ц за позовом Соболе-

вої Валентини Миколаївни до Луганської міської ра-

ди про визначення додаткового строку для подання 

заяви про прийняття спадщини та винесено заочне 

рішення про задоволення позову в повному обсязі.

Суддя Третяк О.Г.

Шевченківський районний суд м. Києва за адре-
сою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, викли-
кає на 25.07.2017 року на 09 год. 30 хв. як відповіда-
ча Костюка Ярослава Дмитровича за позовом При-
ватного акціонерного товариства «Просто страхуван-
ня» до Костюка Ярослава Дмитровича про відшкоду-
вання шкоди.

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

Суддя Рибак М.А.

Долинський районний суд Кіровоградської облас-
ті викликає на 15.00 годину 30 червня 2017 року як 
відповідача Русіновського Леоніда Христофоровича 
(останнє місце проживання за адресою: вул. Садо-
ва, 2, с. Вишневе, Долинський район, Кіровоградська 
область) у цивільній справі за позовом Товариства 
з обмеженою відповідальністю «Служба терміново-
го кредитування» до Русіновського Л.Х. про стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором. Справа 
розглядатиметься суддею Баранським Д.М. У разі 
неявки відповідача у справі може бути ухвалено за-
очне рішення.

Суддя Д.М. Баранський

Новопсковський районний суд Луганської області викли-
кає Пичурина Євгена Анатолійовича, як відповідача у судо-
ве засідання для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ 
«УкрСиббанк» до Пичурина Євгена Анатолійовича про стяг-
нення суми заборгованості за кредитним договором, про-
центів нарахованих за користування кредитом, яке відбу-
деться 21 червня 2017 року о 08 год. 00 хв. (резервна да-
та судового засідання 26 червня 2017 року о 08 год. 00 хв.) 
в приміщенні Новопсковського районного суду за адресою: 
вул. Українська, 28, смт Новопсков, Луганської області.

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

Суддя О.С. Стеценко

Оболонський районний суд м. Києва викликає Ма-
тяша Ігоря Володимировича, 22.05.1971 р.н., остан-
нє відоме місце реєстрації: вул. Г. Дніпра, 25, кв. 55, 
м. Київ, як відповідача по цивільній справі Глазуно-
вої Ірини Олександрівни до Матяш Ігоря Володими-
ровича, третя особа: Служба у справах дітей Оболон-
ської районної у м. Києві державної адміністрації про 
позбавлення батьківських прав та стягнення алімен-
тів. Судове засідання відбудеться 05 липня 2017 р. 
об 11 год. 00 хв. в приміщенні Оболонського район-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тим-
ошенка, 2-є, каб. 19.

Суддя А.В. Шевчук

У Подільському районному суді м. Києва 21 черв-

ня 2017 року о 09 год. 00 хв. під головуванням суд-

ді Богінкевич C.M. буде розглядатись цивільна спра-

ва за позовом Банцер Оксани Володимирівни до Бан-

цер Андрія Олександровича про розірвання шлюбу.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) у су-

дове засідання обов’язкова.

Суддя Богінкевич С.М.

Оріхівський районний суд Запорізької області, що 
розташований за адресою: 70500, Запорізька об-
ласть, м. Оріхів, вул. Травнева, 23, викликає в судо-
ве засідання як відповідачку Насанову Ольгу Володи-
мирівну за позовом ПАТ «Державний ощадний банк 
України» в особі філії Донецьке обласне управління 
AT «Ощадбанк» до Насанової Ольги Володимирівни 
про стягнення заборгованості на 11 годину 00 хви-
лин 24.07.2017 року. У разі неявки у судове засідан-
ня справа буде розглянута у її відсутність за наявни-
ми у справі доказами.

Суддя Л.С. Щербань

Оріхівський районний суд Запорізької області, що 
розташований за адресою: 70500, Запорізька об-
ласть, м. Оріхів, вул. Травнева, 23, викликає в судове 
засідання як відповідача Шаповалова Олега Геннаді-
йовича за позовом ПАТ «Державний ощадний банк 
України» в особі філії Донецьке обласне управління 
AT «Ощадбанк» до Шаповалова Олега Геннадійовича 
про стягнення заборгованості на 11 годину 30 хви-
лин 24.07.2017 року. У разі неявки у судове засідан-
ня справа буде розглянута у його відсутність за наяв-
ними у справі доказами.

Суддя Л.С. Щербань

Борзнянський районний суд Чернігівської області ви-
кликає Криворучко Євгена Володимировича як відпові-
дача у цивільній справі № 730/388/17 за позовом Кри-
воручко Олени Василівни до Криворучко Євгена Воло-
димировича про стягнення аліментів на утримання дити-
ни, яка призначена до розгляду на 26 липня 2017 року о 
09.30 год. у приміщенні Борзнянського районного суду 
Чернігівської області за адресою: вул. Незалежності, 4, 
м. Борзна, Борзнянського району, Чернігівської області.

Крім того, суд роз’яснює, що відповідно до ст. 74 ЦПК 
України з опублікуванням даного оголошення про ви-
клик відповідач вважається належним чином повідомле-
ний про час і місце розгляду справи.

Суддя І.І. Тіслюк

Куйбишевський районний суд Запорізької облас-
ті викликає Попову Олену Олександрівну, 19.04.1974 
р.н., в судове засідання, яке призначене на 17 годин 
00 хвилин 22 червня 2017 року, для розгляду цивіль-
ної справи № 319/377/17 за позовом ПАТ «Держав-
ний Ощадний банк України» в особі філії Донецьке 
обласне управління AT «Ощадбанк» до Попової Оле-
ни Олександрівни про стягнення заборгованості за 
кредитним договором, яке відбудеться за адресою: 
вул. Центральна, 26-а, смт Більмак, Більмацького ра-
йону, Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю.М.

Куйбишевський районний суд Запорізької об-
ласті викликає як відповідача Вершанського Мико-
лу Миколайовича 19.05.1969 р.н., в судове засідан-
ня, яке призначене на 16.30 годину 30.06.2017 року, 
для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Дер-
жавний Ощадний банк України» в особі філії Доне-
цьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Вершан-
ського Миколи Миколайовича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, яке відбудеться 
за адресою: вул. Центральна 26а, смт Більмак, Біль-
мацького району, Запорізької області.

Суддя Мальований В.О.

Куйбишевський районний суд Запорізької області 
викликає Данильченко Галину Іванівну, 02 січня 1960 
р.н. в судове засідання, яке призначене на 15 годин 
00 хвилин 30 червня 2017 року, для розгляду цивіль-
ної справи № 319/618/17 за позовом ПАТ «Держав-
ний Ощадний банк України» в особі філії Донецьке 
обласне управління AT «Ощадбанк» до Данильченко 
Галини Іванівни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, яке відбудеться за адресою: вул. 
Центральна 26-а, смт Більмак, Більмацького району, 
Запорізької області.

Суддя Мальований В.О.

Чернігівський районний суд Запорізької облас-
ті викликає у судове засідання, яке відбудеться о 10 
год. 00 хв. 23 червня 2017 року в приміщенні Чер-
нігівського районного суду Запорізької області за 
адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул. 
Соборна (Леніна), буд. 391, Авилкіна Віктора Костян-
тиновича, останнє відоме місце реєстрації: Донецька 
область, м. Кіровське, м-н Гірняцький, 6/54, як від-
повідача по цивільній справі № 329/402/17 за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Держав-
ний Ощадний банк України» в особі філії Донецьке 
обласне управління AT «Ощадбанк» до Авилкіна Ві-
ктора Костянтиновича про стягнення заборгованості.

Суддя Богослов А.В.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивіль-
ну справу за позовом ПАТ «Правекс Банк» до Оверченко 
Віталія Миколайовича, про стягнення заборгованості, який 
мешкає за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. 
Черкаська, буд. 11/1, кв. 15 викликається на 05 липня 2017 
року о 14.00 год. до суду, каб. № 23, для участі у розгляді 
справи по суті (№ 2/234/1878/17).

Відповідачу пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач по-
винен повідомити суд про причини неявки, інакше справа 
буде розглянута у його відсутність.

Суддя Переверзева Л.І.

Чутівський районний суд Полтавської області ви-
кликає Откидач Павла Антоновича як відповідача 
в судове засідання по цивільній справі за позовом 
Гомми Ігоря Борисовича до Откидач Павла Антоно-
вича, третя особа: приватний нотаріус Чутівського 
районного нотаріального округу Полтавської області 
Новицька Оксана Валеріївна, про звернення стягнен-
ня на майно, яке відбудеться о 13 год. 06.07.2017 р. 
за адресою: вул. Набережна, 15, смт Чутове, Полтав-
ської області. У разі неявки відповідача справу буде 
розглянуто за його відсутністю.

Суддя Антонов А.А.

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області викликає 
як відповідачку Андрєєву Тетяну Миколаївну (останнє відоме міс-
це реєстрації: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Ломо-
носова, 17Б, кв. 75) в судове засідання по цивільній справі за по-
зовом Петриця Юрія Володимировича до Андрєєвої Тетяни Ми-
колаївни про визнання батьківства.

Судове засідання відбудеться 03 липня 2017 року о 08 год. 
15 хв. в приміщенні Лубенського міськрайонного суду Полтав-
ської області за адресою: м. Лубни, вул. Монастирська, 17, Пол-
тавської області.

Явка відповідачки в судове засідання є обов’язковою. В ра-
зі неявки в судове засідання без поважних причин або неповідо-
млення про причини неявки справу буде розглянуто за вашої від-
сутності. Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини 
неявки в судове засідання.

Суддя Ю.А. Іващенко

Токмацький районний суд Запорізької облас-
ті викликає в судове засідання Зарецьку Ната-
лію Миколаївну, як відповідачку в цивільній справі  
№ 328/1216/17 за позовом Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «ОТП Факторинг Україна.» до 
Зарецької Наталії Миколаївни про стягнення забор-
гованості за кредитним договором. Судове засідан-
ня відбудеться 20 червня 2017 року о 10.00 годині та 
29 червня 20!7.року о 09.00 годині (резервна дата) в 
приміщенні Токмацького районного суду Запорізької 
області за адресою: Запорізька область, м. Токмак, 
вул. Володимирська, буд. 28.

Суддя О.Ю. Андрущенко

Солом’янський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що розгляд справи за позовом Шафеєвої Гю-
зель Абдулхаївни до Бабури Івана Миколайовича про 
розірвання шлюбу відбудеться 03 липня 2017 року 
о 12.30 год. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, 
вул. Полковника Шутова, 1, каб. 19.

У судове засідання викликається як відповідач: 
Бабура Іван Миколайович.

В разі вашої неявки, справу буде розглянуто у ва-
шу відсутність.

Суддя С.І. Кушнір

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Київ, 

Вознесенський узвіз, 10Б, каб. 38) викликає Горо-

бець Олександру Олександрівну на 14 год. 00 хв. 14 

вересня 2017 року як відповідачку у цивільній спра-

ві № 760/19732/16-ц № 2-2324/17 за позовом Горо-

бець Віталія Вікторовича до Горобець Олександри 

Олександрівни про розірвання шлюбу. У разі неявки, 

справу буде розглянуто за відсутності відповідачки.

Суддя В.В. Українець

У провадженні Броварського міськрайонного суду Ки-
ївської області перебуває цивільна справа за позовом 
Москаленко Олени Миколаївни до Москаленко Миколи 
Миколайовича про зняття з реєстрації за місцем прожи-
вання. Суд викликає як відповідача по даній справі Мос-
каленко Миколу Миколайовича, останнє відоме зареє-
строване місце проживання: Київська область, м. Брова-
ри, вул. Гагаріна, буд. 16, кв. 68.

Розгляд справи відбудеться о 14 год. 20 хв. 08 серпня 
2017 року в залі суду за адресою: м. Бровари, вул. Гру-
шевського, буд. 2, каб. 213. У випадку неявки відповідача 
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Н.М. Петришин

Татарбунарський районний суд викликає на судове 
засідання Калдарар Мусю Володимирівну, на 30 черв-
ня 2017 року на 09 год. 30 хв. як відповідачку по справі 
за позовною заявою Бузіки Едуарда Павловича, третіх 
осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо пред-
мету спору — відділу державної реєстрації актів ци-
вільного стану Татарбунарського районного Управ-
ління юстиції Одеської області, Служби у справах ді-
тей Татарбунарської районної держаної адміністрації 
до  Калдарар Мусі Володимирівни про визнання бать-
ківства. В разі неявки відповідачки в судове засідання 
або визнання причини її неявки неповажною, справа 
може бути розглянута за її відсутності.

Суддя Семенюк Л.А.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання представника 
відповідача – Артемівської районної в м. Луганськ 
ради (91000, м. Луганськ, кв. Ленінського комсо-
молу, б. 11) по справі № 409/237/17 (проваджен-
ня №2/409/294/17) за позовом Зоріна Олексан-
дра Григоровича про визнання права власності на 
спадкове майно.

Судове засідання відбудеться 10.07.2017 р. (ре-
зервна дата 13.07.2017 р.) о 15.00 годині в залі су-
ду за адресою: Луганська область, смт Білокураки-
не, пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О.Г.

13.07.2017 року о 12 год. 45 хв. в приміщенні Фран-
ківського районного суду м. Львова (м. Львів, вул. Ген. 
Чупринки, 69) відбудеться розгляд цивільної справи за 
позовом Тюппи Алли Іванівни до Тюппи Ніни Даниїлівни 
про визнання особи такою, що втратила право на корис-
тування житлом та зняття її з реєстрації.

У зв’язку з цим, відповідачка Тюппа Ніна Даниїлівна 
викликається в судове засідання на 13.07.2017 року о 12 
год. 45 хв.

У випадку неявки відповідачки в судове засідання у 
вказаний судом час, на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України 
справа буде розглянута у її відсутності на підставі неяв-
них у справі доказів.

Суддя Р.С. Козюренко

Київський районний суд м. Одеси викликає Обслу-
говуючий кооператив «Набережний квартал Жабо-
тинського» як відповідача по справі № 520/15230/16-
ц за позовом Галицького Володимира Юліановича до 
Обслуговуючого кооперативу «Набережний квартал 
Жаботинського» про визнання права власності на 
майнове право.

Судове засідання відбудеться 04.07.2017 р. о 12 
годині 00 хвилин у судді Луняченка В.О. в приміщен-
ні Київського районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, каб. 222.

Суддя В.О. Луняченко

Броварський міськрайонний суд Київської області викли-
кає, Ярушкіна Віталія Олександровича як відповідача у справі 
за позовом керівника Броварської місцевої прокуратури Ки-
ївської області в інтересах держави в особі Броварської місь-
кої ради Київської області, Броварської районної ради Київ-
ської області, Броварської центральної районної лікарні до 
Ярушкіна Віталія Олександровича про відшкодування витрат 
на стаціонарне лікування потерпілого від злочину, розгляд 
якої призначений на 29.06.2017 р. об 11.30 год. у приміщен-
ні суду, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Брова-
ри, вул. Грушевського, 2, каб. № 309.

Одночасно суд роз’яснює, що неявка відповідача є підста-
вою для розгляду справи в заочному порядку, на підставі на-
явних у справі документів.

Суддя Т.В. Селезньова
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 17 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +9  +14 +17  +22 Черкаська +9  +14 +17  +22
Житомирська +9  +14 +16  +21 Кіровоградська +9  +14 +17  +22
Чернігівська +9  +14 +18  +23 Полтавська +9  +14 +18  +23
Сумська +8  +13 +20  +25 Дніпропетровська +10  +15 +20  +25
Закарпатська +9  +14 +16  +21 Одеська +12  +17 +19  +24
Рівненська +9  +14 +17  +22 Миколаївська +11  +16 +20  +25
Львівська +9  +14 +17  +22 Херсонська +12  +17 +20  +25
Івано-Франківська +8  +13 +15  +20 Запорізька +10  +15 +21  +26
Волинська +9  +14 +17  +22 Харківська +9  +14 +20  +25
Хмельницька +9  +14 +16  +21 Донецька +10  +15 +20  +25
Чернівецька +9  +14 +15  +20 Луганська +8  +13 +20  +25
Тернопільська +9  +14 +17  +22 Крим +12  +17 +20  +25
Вінницька +9  +14 +15  +20 Київ +12  +14 +18  +20

Укргiдрометцентр

ФОТОФАКТ ДЕВ’ЯТИРАЗОВИЙ. Першу 
золоту медаль  на домашньо-
му чемпіонаті Європи зі стриб-
ків у воду виборов для Украї-
ни титулований Ілля Кваша. 
Бронзовий призер Олімпій-
ських ігор у стрибках з метро-
вого трампліна  з результатом 
431,75 бала випередив у фі-
налі француза Меттью Россі 
(412,95) і німця Патріка Хаус-
дінга (419,80). Це вже дев’яте 
«золото» чемпіонатів Європи в 
кар’єрі  миколаївця. 

Другий представник Украї-
ни в цій дисципліні Олег Коло-
дій, як і торік в Лондоні, набрав 
у фіналі четверту суму (цього 
разу — 391,10 бала).

Після змагань Ілля Кваша зі-
знався журналістам, що  був 
дуже злим під час перемож-
ного для себе фіналу чемпіо-
нату Європи. «Це були зміша-
ні почуття, які мені допомогла 
подолати мій тренер Тетяна 
Мар’янко. Вона сказала: «Від-
пусти все і стрибай собі на вті-
ху»…Після фінального стриб-
ка, коли я стрибнув балів на 8, 
уже  зрозумів, що золота ме-
даль наша, і мене відпустило». 

Про лісові проблеми 
розповіли медіа

Відділ новин 
«Урядового кур’єра»

КОНКУРС. Днями в Києві вшосте підбили підсумки  журналіст-
ського конкурсу «Правозастосування та управління в лісовому секто-
рі України. 2017». Цього разу журі  оцінювало роботи 168 учасників і 
підібрало  26 найкращих. Найвищі бали отримала Єлизавета Чип за 
серію сюжетів програми «ЦРУ» (24 канал). Також переможцями ста-
ли Михайло Тимуляк, Олександр Гуменюк, Мар’яна Вербовська, Оле-
на Жежера, Максим Волобоєв.  Лауреатом конкурсу визнали і  влас-
ного  кореспондента «Урядового кур’єра» в Миколаївській та Херсон-
ській областях Олену Івашко за матеріал «Бути чи не бути зеленим 
оазам степів».

Уже традиційно захід проводили за сприяння «Детектор медіа» і 
Проекту технічної допомоги  «Сприяння реформі лісового сектору в 
Україні» за підтримки Програми лісів (PROFOR) Світового банку. Про-
ект технічної допомоги — продовження програми «Правозастосуван-
ня і управління в лісовому секторі»,  яка стала першою відкритою ін-
формаційною і дискусійною платформою для обговорення важливих 
питань лісового сектору різними зацікавленими сторонами.  

Мета проекту — підтримка формування поінформованої спільно-
ти і стимулювання широкого публічного обговорення щодо реформу-
вання лісового сектору в Україні.  Він надаватиме експертну підтрим-
ку процесам прийняття рішень у лісовому секторі, зокрема щодо ба-
чення сутності реформування, а також експертну оцінку важливих за-
конодавчих змін у ширшому контексті реформ в Україні.

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

ДОВКІЛЛЯ. Народні уміль-
ці, які з нічого могли створити 
шедеври, були завжди. Є во-
ни й нині. Щодня разом з по-
бутовим сміттям ми викидає-
мо стільки потенційного під-
ручного матеріалу для всіля-
ких потрібних виробів, що го-
лова обертом. Різноманітні 
пластикові пляшки, коробки і 
контейнери, корки, трубочки, 
одноразовий посуд і звичай-
ний папір — усе це можна ви-
користовувати повторно. 

Студенти Уманського дер-
жавного педагогічного уні-
верситету імені Павла Тичи-
ни вміють дати раду вторин-
ній сировині. У їхніх умілих 
руках пластикові ложки, ви-
делки, тарілки, пляшки та ін-
ші відходи перетворюються 
на чудові функціональні виро-
би —  красиві віяла, вази для 
квітів, олівців, кашпо, скринь-
ки та багато іншого. 

Для створення поробок, пе-
реконані студенти, зовсім не 
обов’язково спеціально купу-
вати якісь дорогі матеріали, 
адже багато чарівних, стиль-
них і оригінальних речей мож-
на зробити власними рука-
ми зі звичайної вторсирови-
ни, тобто з того, що люди за-
звичай викидають у відро для 
сміття. Такі вироби зі, здава-
лося б, непридатного матері-

алу вийдуть не тільки вигід-
ними в економічному плані, 
адже їх виготовляють із під-
ручних засобів, а й стануть 
чудовим способом зайняти ді-
тей у спільній творчості, допо-
можуть розвинути уяву і фан-
тазію.

На природничо-географіч-
ному факультеті університе-
ту недавно відбулася вистав-
ка студентських виробів із по-
бутових відходів.

— Організували вистав-
ку для демонстрації переваг 

екологічних технологій пере-
робки вторинної сировини, — 
розповіла завідувач науково-
дослідної лабораторії «Еко-
логія і освіта» доцент Ганна 
Гончаренко. — Це важлива 
складова екологічного вихо-
вання.

Експозицію оглянули пред-
ставники різних структур-
них підрозділів університе-
ту, студенти, учні Полянець-
кої загальноосвітньої шко-
ли. Продемонстровані виро-
би вирішили передати вчите-

лям та учням уманської шко-
ли №14 під час відкритого за-
сідання екологічного клубу 
«Бумеранг», щоб вони розви-
вали справу вмільців. 

Студентська молодь ще 
раз привернула увагу громад-
ськості до екологічних про-
блем, адже оберігати й за-
хищати довкілля від сміття, 
дбати про збереження нашо-
го спільного дому — планети 
Земля — спільна відповідаль-
ність нинішнього покоління 
перед майбутнім. 

Студенти творять шедеври зі сміття

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

ЛІТНІ КАНІКУЛИ. Комфор-
табельним автобусом з Маріу-
поля на Донеччині до Греції по-
прямували на відпочинок  шко-
лярі з населених пунктів у при-
фронтовій зоні Приазов’я. Та-
ку змогу вони отримали завдя-
ки спільним зусиллям Федера-

ції грецьких товариств України і 
благодійного фонду Пантелей-
мона Бумбураса, які підготува-
ли оздоровчі програми у Гре-
ції для дітей із зони проведен-
ня АТО. Саме серед таких і  по-
їздка 45 школярів, на яких  че-
кає ще й захоплива мандрівка, 
адже вони подорожуватимуть 
автошляхами південної части-
ни України, далі через Молдо-

ву, Румунію, Болгарію, а вже у 
Греції пасажирським судном — 
до мальовничого острова. 

 «До першої групи, яка від-
почиватиме на острові Лімнос 
в Егейському морі, увійшли ді-
ти із населених пунктів Бугас, 
Сартана, Андріївка, Гранітне, 
Мирне, Старогнатівка та Ново-
селівка, — каже  голова Феде-
рації грецьких товариств Укра-

їни Олександра Проценко-Пі-
чаджі. — А загалом  цього ро-
ку фонд Пантелеймона Бумбу-
раса планує організувати від-
починок у Греції для 200 малих 
жителів  Приазов’я та для 500 
— в Україні. Днями відправля-
ємо 150 школярів до дитячого 
табору «Брусино» у мальовни-
чому лісі в Лиманському райо-
ні Донеччини».    

Школярі Приазов’я відпочинуть у Греції

Хортицький районний суд м.Запоріжжя (адреса суду: 69076, Запорізька 
обл., м. Запоріжжя, пр-т Ювілейний, 33) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться   20.06.2017 о 09:20 до Захарова Нелля Іванівна (останнє відоме місце 
реєстрації: 69001, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Запорізького Козацтва, 
буд. 31, кв. 36) справа № 337/871/17, суддя Гнатик Г. Є.

      У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про при-
чини 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 міс-
це проведення судового засідання.
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Така творчість не лише  допомагає очищати довкілля, а й розвиває уяву 
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ОГОЛОШЕННЯ

Довіреність від 25.11.2016 р. на ім’я Стюрко Кирило Андрійович (ІПН 
3440413834) та Довіреність від 20.11.2016 р. на ім’я Бамбуров Володимир 
Михайлович (ІПН 3139810191), які видані ТОВ «Акант-Інвест» (код ЄДРПОУ 
32887705) на представлення інтересів підприємства, вважати недійсними.


