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ЦИФРА ДНЯ

Заяви ветеранів
опрацьовують оперативно

ЗЕМЛЯ. За перше півріччя 2017-го від учасників АТО до орга-
нів Держгеокадастру надійшло 36 573 заяви на отримання у влас-
ність земельних ділянок. За цей період військовослужбовцям
надали дозволи на розроблення проектів землеустрою щодо від-
ведення 26 325 земельних ділянок загальною площею 38,57 ти-
сячі гектарів, тобто задоволено 71,9% поданих заяв. Решту поки
що опрацьовують фахівці служби.

Фактично у власність за півроку учасники АТО отримали 12 189
земельних ділянок загальною площею 16,86 тисячі гектарів. Торік
за аналогічний період у власність військовослужбовцям надали
10 775 земельних ділянок загальною площею 12,92 тисячі гекта-
рів. Тобто цьогоріч показники зросли на 11% та 23% відповідно.
Найбільше ділянок учасникам АТО передали цього року на Кіро-
воградщині (1390 ділянок), Вінниччині (1205) та Київщині (1176).
Держгеокадастр прогнозує незначне зниження темпів передачі
земельних ділянок учасникам АТО та іншим категоріям громадян
у третьому кварталі через запровадження нових правил управ-
ління сільгоспземлями, що перебувають у державній власності.
Відновлення динаміки очікують у четвертому кварталі.

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«Україна максимально

сприятиме 
й надаватиме

допомогу 
Нідерландам 

для якнайшвидшого
покарання винних».

Президент про рішення цієї країни щодо розгляду
справи про збиття літака рейсу MH17 у межах
національної юрисдикції Нідерландів
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Корупціонерам —
антикорупційний суд

РЕФОРМА. Довіра до новообраних служителів Феміди
гарантуватиме довіру до винесених ними рішень  

67,5 млрд грн 
податків до державного бюджету

сплатила у першому півріччі група 
НАК «Нафтогаз України»

Замість ієрогліфів — кулінарні секрети
ПЕРЕСЕЛЕНКА ЗНАЙШЛА ВИХІД. Дівчина з Донеччини — перекладачка з китайської 
відкрила в Черкасах заклад громадського харчування 

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

Зайшовши якось у Черкасах
до однієї з кав’ярень, щоб по-

сидіти з друзями за чашкою ка-
ви, був здивований. Приємний

інтер’єр, запашна кава, смачне
печиво, усмішки офіціанток —
усе сприяло неквапній діловій
розмові, гарному настрою. Звідси
не хотілося йти, хоч просиділи
вже кілька годин.  Один зі спів-
засновників підприємства —

метка дівчина з карими очима
Настя Рубежанська, переселен-
ка зі сходу України, яка знайшла
свій другий дім і другий фах у
Черкасах. Чому другий фах?
Дівчина усміхнулася й відповіла:
«Якщо хочете, розповім». 

За освітою Настя — вчителька
китайської мови й літератури. До
курсу 3—4-го бачила себе пере-
кладачем чи, можливо, вчитель-
кою в школі. Обравши для
вивчення китайську як одну з
провідних мов світу, дівчина

жодного разу не пошкодувала.
Хоч предмет дуже важкий для
вивчення, на відміну від україн-
ської чи російської й навіть
англійської, де існують
правила, які за бажання
неважко засвоїти. 5
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ІНФРАСТРУКТУРА

На Миколаївщині 
та Херсонщині
відновили
сполучення водним
транспортом6 Клесівська об’єднана

територіальна громада, що на
Рівненщині, пожинає перші
плоди реформи

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: ПЕРШІ КРОКИ
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оголошення

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

Барський районний суд Вінницької обл. (адреса суду: 
23000, Вінницька обл., м. Бар, вул.Соборна,2) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся  27.07.2017 об 11:00 до Іщук Олег Ігорович (останнє 
відоме місце реєстрації: 23000, Вінницька обл., м. Бар, 
вул. Пролетарська, буд. 11) справа № 125/827/17, суд-
дя Питель О. В.

      У разі неявки відповідача у призначений час 
або неповідомлення про причини неявки справа 
буде розглянута за його  відсутності за наявни-
ми доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.    З 
опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судово-
го засідання.

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає в су-

дове засідання на 11 липня 2017 року о 16 годині 20 хвилин за адресою: 

Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3-А, до 

судді Волкової О.І., як відповідачку Євчун Валерію Сергіївну по цивіль-

ній справі № 486/1125/16-ц за позовною заявою Євчун Галини Іларіо-

нівни до Євчун Валерії Сергіївни, третя особа: Орган опіки та піклування 

Южноукраїнської міської ради Миколаївської області, про зобов’язання 

не чинити перешкод у спілкуванні з онуком та визначення способу учас-

ті бабусі у вихованні онука. В разі неявки відповідачки справу буде роз-

глянуто за її відсутності.

Суддя О. І. Волкова

Сєвєродонецький міський суд Луганської області 
повідомляє про ухвалення заочного рішення від 16 
червня 2017 року по справі № 428/3694/17 за позо-
вом Державного підприємства «Сєвєродонецька те-
плоелектроцентраль» до Гришаєвої Галини Сергіївни 
відоме місце проживання: вулиця Гагаріна, 72а/60, 
м. Сєвєродонецьк, Луганська область про стягнен-
ня заборгованості з оплати послуг з централізовано-
го опалення та постачання гарячої води, інфляційних 
нарахувань та трьох процентів річних.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що 
його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, по-
даною протягом десяти днів з дня отримання його 
копії. У разі залишення заяви про перегляд заочного 
рішення без задоволення заочне рішення може бути 
оскаржене відповідачем в загальному порядку.

Суддя Т. С. Журавель

Сєвєродонецький міський суд Луганської області 
викликає як відповідача Моісеєнка Андрія Олексійо-
вича, 09.02.1980 р.н. (останнє відоме місце реєстра-
ції: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Гвар-
дійський, буд. 59А, кв. 56) у судове засідання з роз-
гляду цивільної справи за позовом Моісеєнко Анни 
Валеріївни до Моісеєнка Андрія Олексійовича, третя 
особа: Служба у справах дітей Сєвєродонецької місь-
кої ради, про надання дозволу на тимчасовий виїзд 
за кордон неповнолітньої дитини та дозволу на ре-
єстрацію місця проживання без згоди батька, яке 
відбудеться 11.07.2017 року о 16 годині 00 хвилин 
у приміщенні суду за адресою: Луганська область,  
м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У 
разі неявки на вказане судове засідання суд розгля-
датиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 
ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження, викликає як обвинуваченого 
Цибенка Романа Євгеновича, 24.04.1980 року народження, 
зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, 
пр. Переможців, 25/57, за матеріалами кримінального про-
вадження № 425\2550\16-к, 1-кп\425\44\17, на підставі обви-
нувального акта відносно Цибенка Р.Є. за ч. 2 ст. 146, ч. 3  
ст. 185, ч. 2, 3 ст. 187, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 262, ч. 3 ст. 289, 
ч. 4 ст. 296 КК України.

Обвинуваченому Цибенку Р.Є. необхідно прибути до під-
готовчого судового засідання, яке відбудеться 12 липня 2017 
року о 09 год. 00 хв. в приміщенні Рубіжанського міського 
суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Ми-
ру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду 
справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розгляну-
то за його відсутності.

Суддя В. В. Козюменська

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
В провадженні Попаснянського районного суду Луганської облас-

ті перебуває кримінальне провадження № 423/1023/17к, внесене до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22015130000000383 від 
22.07.2015 стосовно Скнипи Ірини Іванівни, 21.02.1965 року наро-
дження, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 
КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розсліду-
вання в порядку, передбаченому ч. 1 ст. 297-1 КПК України.

Обвинувачена Скнипа Ірина Іванівна, зареєстрована за адресою: 
Луганська область, Попаснянський район, смт Новотошківське, вул. 
Леніна, буд. 15.

На підставі ст. 297-5, 323 КПК України Попаснянський районний 
суд Луганської області викликає Скнипу Ірину Іванівну у підготовче 
судове засідання, що відбудеться 11 липня 2017 року об 11 год. 30 
хвилин в залі судових засідань Попаснянського районного суду Лу-
ганської області за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Су-
ворова, 6.

Кримінальне провадження розглядається суддею Лизенко І.В.
Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікуван-

ня оголошення, обвинувачена вважається належним чином ознайом-
лена з його змістом.

Суддя І. В. Лизенко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду у Доне-

цькій області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, 
тел. (0626) 62-13-95) знаходиться кримінальне провадження  
№ 42016050000000399 (справа № 1-кп/243/227/2017) за обвину-
ваченням Мінченко Яни Олександрівни за ч. 1 т. 258-3 КК Укра-
їни.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинувачену Мін-
ченко Яну Олександрівну, яка проживає за адресою: вул. Столя-
ревського, б. 28, кв. 25, м. Горлівка, Донецької області, у судове 
засідання, яке відбудеться 12 липня 2017 року об 11.30 год. у за-
лі судового засідання № 11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний за-
хід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судо-
ве засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату но-
вого засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід об-
винуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового 
стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК Укра-
їни та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

Дзержинський міський суд Донецької області (розташо-
ваний за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинуваченням За-
приводи Олега Григоровича, 19.10.1975 року народження, 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Запривода О. Г. 
(зареєстрований за адресою: м. Макіївка, с. Нижня Кринка, 
вул. Східна, 32, проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Ліста, 
36), викликається на 10.07.2017 року на 10.00 год. до суду,  
каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті, головуючий 
суддя Ткач Г. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), 
який переховується від органів слідства та суду з метою ухи-
лення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове 
провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжна-
родний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження обвинувачений вважається належним чином озна-
йомленим з її змістом.

Повістка про виклик обвинуваченого в підготовче 
судове засідання, по якому здійснювалося спеціальне 

досудове розслідування
Обвинувачений Іорганський Григорій Петрович, 

28.09.1981 року народження, відповідно до вимог  
ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове засі-
дання в порядку спеціального судового провадження, 
яке відбудеться 12 липня 2017 року о 09 годині 00 хви-
лин в приміщенні Біловодського районного суду Луган-
ської області за адресою: Луганська область, смт Біло-
водськ, вул. Луганська, 30, для участі в судовому засі-
данні як обвинуваченого.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду 
передбачені ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст. 
ст. 139,323 КПК України.

Суддя В. А. Карягіна

Білокуракинський районний суд Луганської області 
викликає в судове засідання як відповідача Герасименка 
Євгена Юрійовича, зареєстрованого: вул. Шевченка, б. 4, 
кв. 97, м. Лутугине, Луганська область по цивільній спра-
ві № 409/773/17 за позовною заявою Харченко Валенти-
ни Сергіївни до Герасименка Євгена Юрійовича про на-
дання дозволу на виїзд з України громадянину, який не 
досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з 
батьків.

Судове засідання відбудеться 10.07.2017 року (ре-
зервна дата 17.07.2017 року) о 08 годині 00 хвилин у за-
лі Білокуракинського районного суду Луганської області, 
місцезнаходження зареєстроване за адресою: 92200, Лу-
ганська область, Білокуракинський район, смт Білокура-
кине, пл. Шевченка, 2.

У разі неявки, суд розглядатиме справу без участі від-
повідача на підставі ст. 224 ЦПК України.

Суддя Третяк О. Г.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, буд. 2) розглядає кримінальне провадження  
№ 1-кп/243/488/2017 (22017050000000148) за підозрою Біба Володимира 
Вікторовича у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2  
ст. 110 КК України. Підозрюваний Біба Володимир Вікторович, останнє відо-
ме місце мешкання якого: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Південна, 
будинок 21, квартира 62, викликається до суду на 13 годину 11 липня 2017 
року для участі у розгляді кримінального провадження.

Запасні дати судових засідань 31 липня 2017 р. о 13 годині 00 хвилин та 
01 вересня 2017 року о 13 годині 00 хвилин, у залі судового засідання № 12.

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

Суддя М. О. Гусинський

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля, 
Донецької області, вул. Радянська буд. 39А) розглядає заяву Михайличенка Дми-
тра Володимировича, заінтересована особа: Сирота Тетяна Геннадіївна, про від-
новлення втраченого судового провадження.

Заінтересована особа, Сирота Тетяна Геннадіївна, 1973 р.н., останнє місце ре-
єстрації: Донецька область, м. Іловайськ, вул. Ярославського, 17/22, викликаєть-
ся на 12.07.2017 року о 14.00 год. до Добропільського міськрайонного суду, ка-
бінет № 14, для участі у розгляді справи. До розгляду цивільної справи пропону-
ється надати суду письмові пояснення або заперечення, а також усі наявні дока-
зи по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання, необхідно повідомити суд про 
причини неявки, інакше справу буде розглянуто у відсутність заінтересованої осо-
би, на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Хоменко Д. Є.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля, Донецької 
області, вул. Банкова, буд. 39А) розглядає цивільну справу № 225/1226/17 за позовом Лєліко-
вої Надії Олександрівни до Ленінської районної ради м. Донецька, треті особи: Поддубняк Іри-
на Олександрівна, Добропільське об’єднанне управління пенсійного фонду України в Доне-
цькій області, про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини.

Відповідач: Ленінська районна рада м. Донецька, юридична адреса: м. Донецьк, Ленінський 
район, вул. Куйбишева, буд. 31.

Третя особа: Поддубняк Ірина Олександрівна, місце реєстрації: м. Донецьк, вул. Суханова, 
32; викликається на 14 липня 2017 року на 14.00 годину до Добропільського міськрайонного 
суду, кабінет № 7, для участі у розгляді справи. До розгляду цивільної справи пропонується на-
дати суду письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

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

Суддя Тимофєєва Г. Л.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду у Донецькій області (84112,  

м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) знаходиться кримінальне 
провадження № 22014220000000166 (справа № 1-кп/243/340/2017) за обвинуваченням 
Фільчак Наталії Василівни за ч. 1 ст. 110 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинувачену Фільчак Наталію Василів-
ну, яка зареєстрована за адресою: вул. Бульварна, б. 62, м. Слов’янськ, Донецької об-
ласті, у судове засідання, яке відбудеться 11 липня 2017 року о 10.00 год. у залі судо-
вого засідання № 11.

Якщо обвинувачена, до якої не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під 
вартою, не прибула за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, 
призначає дату нового засідання і вживає заходів до забезпечення її прибуття до суду. 
Суд також має право постановити ухвалу про привід обвинуваченої та/або ухвалу про 
накладення на неї грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК 
України та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, 

вул. Добровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне провадження № 22016240000000002 
(номер справи 1-кп/243/466/2017) за обвинуваченням Олєйнікової (Станіславської) Ірини Ва-
димівни, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Кузнецов Р. В. викликає обви-
нувачену Олєйнікову (Станіславську) Ірину Вадимівну, яка зареєстрована за адресою: Харківська 
область, м. Харків, вул. Сочинська, будинок № 73, квартира № 7, у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 10 липня 2017 року о 08 годині 30 хвилин. у залі судового засідання № 04.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вар-
тою, не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає да-
ту нового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має пра-
во постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього гро-
шового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеці-
альне судове провадження.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької області (87505, 
м. Маріуполь, пр. Перемоги 6) розглядає цивільну справу за позовом Острова Бог-
дана Віталійовича, що діє в інтересах Острова Віталія Анатолійовича до Тищен-
ка Олександра Володимировича про відшкодування шкоди, завданої дорожньо-
транспортною пригодою, третя особа: Приватне акціонерне товариство «Страхо-
ва компанія «Дім страхування».

Відповідач Тищенко Олександр Володимирович, останнє відоме місце реєстра-
ції якого: Донецька область, місто Маріуполь, проспект Перемоги, будинок № 90, 
корпус № 5, квартира № 58 викликається на 09.00 год. 14 липня 2017 року у кабі-
нет № 201 для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У 
випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інак-
ше справа буде розглянута у його відсутність на підставі документів, які мають-
ся в матеріалах справи.

Суддя О. В. Ковтуненко

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих електронних торгів (аукціону) з продажу активів — прав вимоги за 
кредитами фізичних осіб ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» на електронному торговельному майданчику

Товарна біржа «ІННЕКС»

Номери лотів: №№ Q8203b10245 — Q8203b10248

Коротка назва лота/номера  
кредитного договору:

Права вимоги за кредитними договорами, укладени-
ми з фізичними особами, та договорами забезпечен-
ня зобов’язань

Місце проведення аукціону: https://market.comminnex.com/

Дата проведення аукціону: 24.07.2017

Час проведення аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукці-
ону) по кожному лоту вказується на веб-сайті організа-
тора торгів

Детальна інформація по лоту (па-
раметри, забезпечення, початко-
ва ціна, правила участі в аукціоні)

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/175-pat-kb-
yevrobank/14599-24072017-1

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих електронних торгів (аукціону) з продажу активів — прав вимоги  

за кредитами фізичних осіб ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» на електронному торговельному майданчику
Товарна біржа «КМФБ»

Номери лотів: №№ Q8213b10249 — Q8213b10260

Коротка назва лота/номера  
кредитного договору:

Права вимоги за кредитними договорами, укладени-
ми з фізичними особами, та договорами забезпечен-
ня зобов’язань

Місце проведення аукціону: https://ti.tbkmfb.com.ua/

Дата проведення аукціону: 24.07.2017

Час проведення аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аук-
ціону) по кожному лоту вказується на веб-сайті орга-
нізатора торгів

Детальна інформація по лоту (параме-
три, забезпечення, початкова ціна, прави-
ла участі в аукціоні)

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/175-pat-kb-
yevrobank/14526-24072017-4856

Василівський районний суд Запорізької обл. 
(адреса суду: 71600, Запорізька обл., м. Васи-
лівка, вул. Радянська, 2) викликає відповідача 
за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення 
заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться  24.07.2017 о 08:30 до Самойленко Ната-
лія Михайлівна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 71630, Запорізька обл., Василівський р-н., 
м. Дніпрорудне, вул. Набережна, буд. 12, корп 
Б., кв. 36) справа № 311/387/17, суддя Пушка-
рьова С. П.

      У разі неявки відповідача у призначе-
ний час або неповідомлення про причини неяв-
ки справа буде розглянута за його  відсутнос-
ті за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.  З опублікуванням цього оголошення 
відповідач по справі вважається належним чи-
ном повідомленим про час, день та місце прове-
дення судового засідання.

Октябрський районний суд м.Полтави (адреса суду: 36002, Пол-
тавська обл., м.Полтава, вул. Навроцького, 5) викликає відповідача 
за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання, яке відбудеться:

      26.07.2017 о 16:45 до Святна Марина Володимирівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 36040, Полтавська обл., м. Полтава,  
вул. Героїв Сталінграда, буд. 24, корп. 1, кв. 14) справа № 554/198/17, 
суддя Кулешова Л. В.

      26.07.2017 о 16:30 до Одарюк Анатолій Іванович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 36023, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Огнів-
ська буд. 14, кв. 110) справа № 554/197/17, суддя Кулешова Л. В.

      У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлен-
ня про причини неявки справа буде розглянута за його  відсутнос-
ті за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.  З опублі-
куванням цього оголошення відповідач по справі вважається належ-
ним чином повідомленим про час, день та місце проведення судово-
го засідання.

Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу (адреса суду: 
50099, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева,12) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення 
заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

15.09.2017 о 10:15 до Іванов Микола Олександрович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 50005, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
вул. Туполєва буд. 1) справа № 216/176/17, суддя Бондарєва О. І.

15.09.2017 о 10:30 до Дробний Мирон Миронович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 50019, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. 
Правди буд. 56) справа № 216/173/17, суддя Бондарєва О. І.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлен-
ня про причини неявки справа буде розглянута за його  відсутнос-
ті за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.  З опублі-
куванням цього оголошення відповідач по справі вважається належ-
ним чином повідомленим про час, день та місце проведення судово-
го засідання.

Приазовський районний суд Запорізької 
обл. (адреса суду: 72400, Запорізька обл., смт 
Приазовcьке, вул. Пушкіна, 5) викликає відповідача 
за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення за-
боргованості, у судове засідання, яке відбудеться 
10.07.2017 о 09:00 до Самойленко Олена Дмитрівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 72400, Запорізька 
обл.,, смт Приазовське, вул. Пушкіна, буд. 25, кв. 6) 
справа № 325/391/17, суддя Васильцова А. А.

      У разі неявки відповідача у призначений час 
або неповідомлення про причини неявки справа бу-
де розглянута за його  відсутності за наявними до-
казами на підставі ст. 169 ЦПК України.  З опубліку-
ванням цього оголошення відповідач по справі вва-
жається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Богунський районний суд м.Житомира (адреса 
суду: 10014, Житомирська обл., м. Житомир, Со-
борний майдан, 1) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованос-
ті, у судове засідання, яке відбудеться  04.10.2017 о 
15:00 до Рудницький Костянтин Сергійович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 10028, Житомирська 
обл., м. Житомир, вул. Фрунзе, буд. 18) справа № 
295/2874/16-ц, суддя Чішман Л. М.

      У разі неявки відповідача у призначений час 
або неповідомлення про причини неявки справа бу-
де розглянута за його  відсутності за наявними до-
казами на підставі ст. 169 ЦПК України.  З опубліку-
ванням цього оголошення відповідач по справі вва-
жається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Хорольський районний суд Полтавської обл. (адре-
са суду: 37800, Полтавська обл., м. Хорол, вул. Карла 
Маркса, 82) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться  10.07.2017 о 08:20 до Шапо-
валов Максим Анатолійович (останнє відоме місце реє-
страції: 37800, Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Са-
дове) справа № 548/301/17, суддя Миркушіна Н. С.

      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.

Глибоцький районний суд Чернівецької обл. (адре-
са суду: 60400, Чернівецька обл., смт Глибока, вул. Гли-
боцька, 2 а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться   13.07.2017 о 12:30 до Вра-
біє Валерія Іванівна (останнє відоме місце реєстрації: 
60411, Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Валя Кузь-
мина) справа № 715/99/17, суддя Цуренко В. А.

      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.
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Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської 
області (суддя Бондаренко В. М.) викликає як відповідачів:

– Мирошниченко Олену Павлівну, останнє місце прожи-
вання якої: м. Донецьк, вул. Жарикова, буд. 3, кв. 24, по ци-
вільній справі № 185/3995/17 за позовом Товариства з об-
меженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та 
Гарантія» до Мирошниченко Олени Павлівни про звернення 
стягнення на предмет іпотеки;

– Яценко Ганну Олександрівну, останнє місце проживан-
ня якої: м. Донецьк, пр. Партизанський, буд. 70, кв. 3, по ци-
вільній справі № 185/3999/17 за позовом Товариства з об-
меженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та 
Гарантія» до Яценко Ганни Олександрівни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Судові засідання призначені на 17 липня 2017 року о 
09.00 год. за адресою: 51400, Дніпропетровська область,  
м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. № 310.

У разі неявки відповідачів у судові засідання, справи, згід-
но з вимогами ЦПК України, можуть бути розглянуті за їх-
ньої відсутності.

Апеляційний суд Чернівецької області (м. Чернівці, 
Центральна площа, 9) повідомляє Шнуру Аліну Сер-
гіївну, 27 липня 1976 року народження, відповідачку 
в справі за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «Кредобанк» до Шнури Аліни Сергіївни, Цурка-
на Василя Васильовича про стягнення заборгованос-
ті за кредитним договором, що 20 липня 2017 року 
о 10.00 годині в залі судових засідань Апеляційного 
суду Чернівецької області відбудеться розгляд вка-
заної справи за апеляційною скаргою Публічного ак-
ціонерного товариства «Кредобанк» на рішення Кіц-
манського районного суду Чернівецької області від 3 
квітня 2017 року.

У випадку неявки Шнури Аліни Сергіївни в судове 
засідання, справа буде розглядатися за її відсутності.

Суддя О. О. Одинак

Болградський районний суд Одеської області повідо-
мляє відповідача Шевчука Артема Тарасовича, 24 січня 
1984 року народження, останнє відоме місце реєстрації 
за адресою: вул. Ентузіастів, № 9а/416, м. Чернівці, що 
11.07.2017 року о 15.00 годині в залі судового засідан-
ня № 4 Болградського районного суду Одеської області 
за адресою: Одеська область, м. Болград, вул. 25 Серпня, 
№ 192, відбудеться судове засідання по цивільній спра-
ві № 497/829/17-ц за позовом Здесенко Юлії Сергіївни до 
Шевчука Артема Тарасовича про розірвання шлюбу.

Болградський районний суд пропонує відповідачу 
Шевчуку Артему Тарасовичу подати пояснення, запере-
чення та усі наявні у нього докази по справі особисто або 
через представника.

У разі неявки в судове засідання Шевчука Артема Та-
расовича, справа може бути розглянута за відсутністю 
відповідача та його представника за наявними в ній до-
казами.

Суддя С. В. Кодінцева

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької обл. 
(адреса суду: 85100, Донецька обл., м. Костянтинівка, пр-т 
Ломоносова, 157-а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться:

10.07.2017 о 08:30 до Тетерко Володимир Вікторович 
(останнє відоме місце реєстрації: 86155, Донецька обл., 
м. Макіївка, мкр-н Центральний, буд. 6, кв. 184) справа  
№ 233/2238/17, суддя Мартишева Т. О.

17.07.2017 о 08:50 до Бондаренко Наталія Петрівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 85144, Донецька обл., Кос-
тянтинівський р-н, с. Яблунівка, вул. Ленінська, буд. 206) 
справа № 233/2147/17, суддя Малінов О. С.

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

Новозаводський районний суд м. Чернігова повідомляє, що спра-
ви за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова 
компанія «Європейська агенція з повернення боргів», заінтересовані 
особи: ПАТ «Альфа-Банк», Бодашевська Катерина Григорівна, Това-
риство з обмеженою відповідальністю «Дата Майнінг Груп», Деснян-
ський районний відділ державної виконавчої служби міста Київ Го-
ловного територіального управління юстиції у місті Києві, про замі-
ну стягувача у справі за заявою ПАТ «Альфа-Банк» про видачу вико-
навчого документа на підставі рішення постійно діючого третейсько-
го суду при Всеукраїнській громадській організації «Всеукраїнський 
фінансовий союз» по цивільній справі за позовом ПАТ «Альфа-
Банк» до Бодашевської Катерини Григорівни про стягнення забор-
гованості за кредитним договором відкладена на 4 серпня 2017 ро-
ку о 09 годині 00 хвилин. Розгляд справи відбудеться під головуван-
ням судді Мороз К. В. у приміщенні суду за адресою: м. Чернігів, вул. 
Мстиславська, 17, каб. 2, для участі в справі як учасник третейського  
розгляду викликається Бодашевська Катерина Григорівна, 
16.11.1966 р.н. (останнє відоме місце реєстрації: м. Київ, вул. Радун-
ська, буд. 28, кв. 76). 

Учасник розгляду вважається повідомленим про час та місце роз-
гляду справи відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України.

Оріхівський районний суд Запорізької області викли-
кає Коваленка В’ячеслава Анатолійовича, 10.08.1990 
року народження, ІПН 3309415754, який проживає за 
адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Лесі Укра-
їнки, буд. 47/18, у судове засідання по цивільній спра-
ві №323/1399/17-ц (2/323/542/17) за позовом Ковален-
ко Катерини Віталіївни до Коваленка В’ячеслава Анато-
лійовича про розірвання шлюбу та стягнення аліментів.

Судове засідання відбудеться о 14.00 годині 10 лип-
ня 2017 року в приміщенні суду за адресою: Запорізька 
область, м. Оріхів, вул. Травнева, 23, під головуванням 
судді Смоковича М. В., кабінет №9.

З опублікуванням оголошення про виклик, відпові-
дач вважається повідомленим про час та місце розгля-
ду справи та у випадку неявки до суду справу може бути 
розглянуто за його відсутності на підставі наявних у ній 
даних чи доказів (постановляє заочне рішення) на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл (адреса суду: 
84100, Донецька обл., м. Слов`янськ,  вул. Добровольського,2) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

10.07.2017 о 14:20 до Колесник Галина Саідівна (останнє відо-
ме місце реєстрації: 84100, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Се-
рафимовича, буд. 66) справа № 243/4749/17, суддя Кузнецов Р. В.

10.07.2017 о 14:00 до Мариноха Аліна Володимирівна (останнє 
відоме місце реєстрації: 84100, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. 
Ювілейна, буд. 36) справа № 243/4751/17, суддя Кузнецов Р. В.

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

Повістка про виклик підозрюваного  
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування 
Підозрюваний Терещенко Євген Олек-

сандрович, 19.05.1990 р.н., зареєстро-
ваний за адресою: Луганська обл., Пере-
вальський р-н, смт Комісарівка, вул. Го-
голя, буд. 9, кв. 6, відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України вам 
необхідно з’явитися 08.07.2017 р. о 10 
год. 00 хв. у каб. №225 до слідчого від-
ділу УСБУ в Черкаській області за адре-
сою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, р.т. 
398-753, для участі у слідчих та процесу-
альних діях у кримінальному провадженні  
№ 22017250000000026 від 29.05.2017 р. 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Новоайдарський районний суд викликає Стук Ва-
лентина Валентиновича, як відповідача в судове за-
сідання з цивільної справи № 419/368/17 за позовом 
Стук Світлани Миколаївни до Стук Валентина Вален-
тиновича про розірвання шлюбу, що відбудеться 10 
липня 2017 року о 09.30 годині в приміщенні суду за 
адресою: Луганська область, смт Новоайдар, вул. 
Миру, 38.

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

Суддя В. Б. Мартинюк

Орджонікідзевський районний суд міста Маріупо-
ля (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розгля-
дає кримінальне провадження за обвинуваченням 
Гнибеди Віктора Сергійовича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Обвинувачений Гнибеда Віктор Сергійович викли-
кається на 12 липня 2017 року на 08.10 годину до Ор-
джонікідзевського районного суду міста Маріуполя 
Донецької області для участі в розгляді криміналь-
ного провадження.

Суддя Костромітіна О. О.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріупо-
ля (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розгля-
дає справу за кримінальним провадженням віднос-
но Лакізи Олексія Ігоровича, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Обвинувачений Лакіза Олексій Ігорович виклика-
ється на 11 липня 2017 року на 08.30 годину, на 26 
липня 2017 року на 08.30 годину, до Орджонікідзев-
ського районного суду міста Маріуполя Донецької 
області для участі в розгляді справи по суті.

Суддя Щербіна А. В.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фі-
нансова компанія «Гранд фінанс» (код ЄДРПОУ 
39580014) повідомляє, що Загальними зборами То-
вариства було прийнято рішення (Протокол загаль-
них зборів учасників Товариства з обмеженою від-
повідальністю «Фінансова компанія «Гранд фінанс» 
№ 27-06/17 від 27.06.2017 року) про звернення То-
вариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова 
компанія «Гранд фінанс» до Нацкомфінпослуг із за-
явою про виключення інформації про Товариство з 
обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія 
«Гранд фінанс» з Державного реєстру фінансових 
установ, у зв’язку із припиненням надання Товари-
ством фінансових послуг.

Селидівський міський суд Донецької області повідомляє, що на підставі ухвали Селидівського міського суду До-
нецької області від 23.05.2017 року по кримінальному провадженню № 42015050000000360 відносно Трубіна Арте-
ма Олександровича, який обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України постановле-
но здійснювати спеціальне судове провадження.

Ухвалою Селидівського міського суду Донецької області від 23.05.2017 року по кримінальному провадженню 
№ 42015050000000360 відносно Трубіна Артема Олександровича, який обвинувачується у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України призначено підготовче судове засідання на 10.07.2017 о 13 годині 00 хвилин.

Селидівський міський суд Донецької області здійснює виклик до суду, який розташовано за адресою: м. Се-
лидове, вул. Пушкіна, 4 (тел.: 06237-7-22-24) Трубіна Артема Олександровича, останнє відоме місце проживан-
ня якого: м. Макіївка, Донецької області, вул. Підйомна, 6/17, який обвинувачується у вчиненні злочину передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, для участі у підготовчому судовому засіданні по кримінальному провадженню  
№ 42015050000000360, яке відбудеться 10.07.2017 о 13 годині 00 хвилин.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації обвинувачений вважається належ-
ним чином ознайомлений з її змістом.

У разі неприбуття Трубіна А. О. до суду за викликом без поважних причин, на нього може бути накладено грошо-
ве стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати, або 
застосовано привід, або здійснено спеціальне судове провадження.

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

Трубіну А. О. обов’язково необхідно заздалегідь повідомити про неможливість з’явитись до суду.
Суддя З. М. Коліщук

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) роз-
глядається цивільна справа за позовом Губанової 
Наталі Миколаївни, заінтересована особа: Губанов 
Костянтин Іванович про відновлення втраченого про-
вадження.

Заінтересована особа по справі Губанов Костян-
тин Іванович викликається до каб. № 15 суду на 
11.07.2017 року о 08 годині 30 хвилин для участі у 
розгляді справи по суті.

У разі неявки заінтересованої особи справа буде 
розглянута у його відсутності за наявними доказами.

Суддя Ткачов О. М.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ломоносо-
ва, № 157) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Дер-
жавний експортно-імпортний банк України» до Борісенко О. В. 
про стягнення заборгованості. Відповідач у цивільній справі  
№ 233/2452/17 Борісенко Олексій Васильович, 03.10.1974 р.н., 
зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Макіївка, кв-л 
Шахтарський, буд. 24/27, кв. 66, викликається у судове засідання 
на 08.45 год. 10 липня 2017 року. Розгляд зазначеної цивільної 
справи відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайон-
ного суду Донецької області (корп. № 2, каб. № 16).

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розгляну-
та за його відсутності.

Суддя Т. О. Мартишева

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ло-
моносова, № 157) розглядає кримінальне провадження  
№ 233/558/17 за обвинуваченням Астахової С.В. за ч. 2  
ст. 110 КК України. Обвинувачена Астахова Світлана Воло-
димирівна, 08.11.1960 р.н., зареєстрована за адресою: До-
нецька область, м. Костянтинівка, вул. Целеноградська, буд. 
43, викликається до суду на 09 годину 00 хвилин 10 липня 
2017 року (корп. № 1, каб. № 12), для участі у підготовчому 
судовому засіданні. Ухилення від явки на виклик суду обви-
нуваченим та оголошення його у міждержавний та/або між-
народний розшук є підставою для здійснення спеціального 
досудового розслідування чи спеціального судового прова-
дження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Краматорський міський суд Донецької області (84000, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивіль-
ну справу за позовом Сергєєва Олександра Анатолійовича 
до Сергєєвої Наталії Анатоліївни, третя особа: Сергєєв Сер-
гій Анатолійович про виключення з актового запису про на-
родження дитини відомості про батька. Відповідачка та третя 
особа викликаються на 10 липня 2017 року о 09.00 годині до 
суду, каб. № 15 для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці та третій особі пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття, 
відповідач та третя особа повинні повідомити суд про при-
чини неявки, інакше справа буде розглянута у їх відсутність.

Суддя Ткачова С. М.

Повістка про виклик обвинуваченого
Головуючий по справі суддя Селидівського міського суду Донецької області Черков В. Г. здій-

снює виклик до суду, який розташовано за адресою: м. Селидове, вул. Пушкіна, 4 (тел.: 06237-
7-22-08) Кострубицького Олексія Олександровича, останнє відоме місце проживання якого: в/ч 
Д-0065, м. Донецьк, вул. Роздольна, 28/126, який обвинувачується у вчиненні злочину передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України, для участі у судовому засіданні по кримінальному провадженню № 
12015050000000442 від 02.06.2015 р., яке відбудеться 12.07.2017 року о 14 годині 00 хвилин.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації обвинувачений вва-
жається належним чином ознайомлений з її змістом.

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

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

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

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, 2) розглядає справу про адміністративне правопору-
шення про притягнення до адміністративної відповідальності Філіпова О. В. 
за ч. 1 ст. 130 КУпАП.

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності Філіпов 
Олександр Володимирович, який проживає за адресою: Донецька область,  
м. Шахтарськ, вул. Суворова, б. 4, кв. 6, викликається на 08.20 годину 10 лип-
ня 2017 року до суду для участі у розгляді справи по суті.

Особі, яка притягається до адміністративної відповідальності пропонуєть-
ся надати свої заперечення щодо адміністративних матеріалів та доказів. У ви-
падку неприбуття, особа повинна повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя І. О. Сидоренко

Красноармійським міськрайонним судом Донецької області здійсню-
ється спеціальне судове провадження за кримінальним провадженням 
щодо Петропольського Олександра Олександровича, обвинуваченого за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України, підготовчий розгляд якого відкладено на 11.00 
год. 10 липня 2017 р.

Обвинуваченому Петропольському Олександру Олександровичу необ-
хідно з’явитись до зали судового засідання № 6 Красноармійського місь-
крайонного суду Донецької області за адресою: 85302, Донецька область, 
м. Покровськ, вул. Європейська, 20 на 11.00 год. 10 липня 2017 р. та на 
09.00 год. 25 липня 2017 року.

Суддя Стоілова Т. В.

Красноармійським міськрайонним судом Донецької області здій-
снюється спеціальне судове провадження за кримінальним прова-
дженням щодо Олійника Дмитра Івановича, обвинуваченого за ч. 1 
ст. 258-3 КК України, спеціальний судовий розгляд якого відкладено 
на 09.00 год. 12 липня 2017 року.

Обвинуваченому Олійнику Дмитру Івановичу необхідно з’явитись 
до зали судового засідання № 6 Красноармійського міськрайонно-
го суду Донецької області за адресою: 85302, Донецька область,  
м. Покровськ, вул. Європейська, 20 на 09.00 год. 12 липня 2017 року.

Суддя Стоілова Т. В.

Красноармійський міькрайонний суд Донецької області повідомляє, що о 
13.00 годині 11 липня 2017 року призначено судовий розгляд по криміналь-
ному провадженню за обвинуваченням Церковнікова Федора Володимирови-
ча за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Церковнікову Федору Володимировичу, 08.05.1979 р.н., 
який проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Пухова, буд. 3, кв. 8, необхід-
но з’явитись до зали судового засідання № 5 Красноармійського міськрайон-
ного суду Донецької області за адресою: м. Покровськ, вул. Європейська, 20.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за від-
сутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Бородавка К. П.

Димитровський міський суд Донецької області (м. Мирноград, Донецька область, вул. 
Центральна, буд. 73) викликає Тарасенка Сергія Олександровича на 10 липня 2017 року о 
09.00 год. як відповідача у цивільній справі № 2/226/383/2017 за позовом Тарасенко Надії 
Володимирівни до Тарасенка Сергія Олександровича, третя особа: Орган опіки та піклуван-
ня виконавчого комітету Мирноградської міської ради, про позбавлення батьківських прав.

У разі вашої неявки у судове засідання справа буде розглянута у вашу відсутність на під-
ставі наявних у справі доказів.

Суддя Ж. Є. Редько

Відповідач Кузьменко Тетяна Миколаївна, що зареєстрована за адресою: Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, вул. Рибна, буд. 34 викликається для участі у розгляді справи за по-
зовом Центральної районної адміністрації до Кузьменко Т. М. про позбавлення батьківських 
прав, на 12 липня 2017 року о 09.30 годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т 
Металургів, 31, каб. 19, 25.

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

Суддя Васильченко О. Г.

Дзержинський міський суд Донецької 
області викликає Ульяненка Сергія Дми-
тровича по кримінальному провадженню  
№ 225/2733/17 як обвинуваченого у вчинен-
ні злочину за ч. 1 ст. 258-3 КК України у судо-
ве засідання, яке відбудеться 13.07.2017 р. о 
09.00 год. Явка обвинуваченого обов’язкова.

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

Голованівський районний суд Кіровоградської 
обл. (адреса суду: 26500, Кіровоградська обл., смт 
Голованівськ, вул. Леніна, 18) викликає відповідача 
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення за-
боргованості, у судове засідання, яке відбудеться:

23.08.2017 о 09:30 до Маликов Анатолій Анато-
лійович (останнє відоме місце реєстрації: 26554, 
Кіровоградська обл., Голованівський р-н, с. Капі-
танка, вул. Леніна, буд. 182) справа № 386/575/17,  
суддя Гут Ю. О.

23.08.2017 о 08:30 до Старжинська Любов Анато-
ліївна (останнє відоме місце реєстрації: 26500, Кіро-
воградська обл., смт Голованівськ, вул. Міклея, буд. 
4, кв. 3) справа № 386/543/17, суддя Гут Ю. О.

23.08.2017 о 09:20 до Бутенко Руслан Васильович 
(останнє відоме місце реєстрації: 26554, Кіровоград-
ська обл., Голованівський р-н, с. Капітанка, вул. Ле-
ніна, буд. 77) справа № 386/574/17, суддя Гут Ю. О.

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

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

Япринцев Михайло Сергійович, 06.11.1990 р.н., ви-
кликається як відповідач у судове засідання з роз-
гляду цивільної справи за позовом Публічного акці-
онерного товариства комерційний банк «ПРИВАТ-
БАНК» до Япринцева Михайла Сергійовича про стяг-
нення заборгованості на 08 годину 45 хвилин 21 лип-
ня 2017 року в Роменський міськрайонний суд Сум-
ської області за адресою: бульвар Шевченка, 14,  
м. Ромни, Сумська обл. Головуючий суддя Шульга В. О.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач 
Япринцев Михайло Сергійович вважається повідомле-
ним про час і місце розгляду справи і у випадку неявки 
справа підлягає розгляду за його відсутності.

Ірпінський міський суд викликає Петренка Василя 
Павловича, останнє відоме місце проживання: Київська 
область, смт Гостомель, вул. Бучанське шосе, 8, кв. 43, 
як відповідача по справі за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Київобленерго» до Петренка Васи-
ля Павловича про стягнення заборгованості, в судове за-
сідання, яке відбудеться 09.10.2017 р. об 11 год. 30 хв. у 
приміщенні Ірпінського міського суду за адресою: м. Ір-
пінь, вул. Мінеральна, 7. У разі неявки справу буде роз-
глянуто у відсутності відповідача.

У зв’язку з розміщенням оголошення в газеті, учасни-
ки процесу вважаються належним чином повідомленими 
про дату судового засідання.

Суддя Н. Ф. Карабаза

Дубенський міськрайонний суд (м. Дубно, вул.  
Д. Галицького, 22) викликає в судове засідання на 16 
год. 30 хв. 11 липня 2017 року як відповідачів: Мор-
гун Аріадну Михайлівну, Моргуна Михайла Яросла-
вовича по справі за позовом Мудрик Олени Василів-
ни про виділ в натурі частки із майна, що є у спільній 
частковій власності.

В разі неявки відповідачів у судове засідання спра-
ва буде розглянута у їхню відсутність на підставі на-
явних доказів.

Суддя Р. В. Ралець

Повістка про виклик 
Підозрюваний Гнилицький Антон Валерійович, 

12.02.1985 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 
290, 297-5 КПК України, викликається на 14 год. 00 хв. 
12 липня 2017 року до старшого слідчого в ОВС слід-
чого відділу УСБУ в Сумській області Красняк Вікто-
рії Сергіївни у каб. №12 за адресою: м. Суми, вул. Пе-
тропавлівська, 83 (тел. 0542-687-448), для озна-
йомлення з матеріалами кримінального проваджен-
ня № 22016200000000022 від 18.08.2016 року. Поваж-
ні причини неприбуття особи на виклик передбачені у  
ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик пе-
редбачені у ст. 139 КПК України.

Петропавлівський районний суд Дніпропетровської об-
ласті викликає як відповідача по справі 188/697/17, про-
вадження 2/188/374/2016 Федорчука Віктора Павловича, 
11.03.1967 року народження, який проживає за адресою:  
с. Рачин Дубенського району Рівненської області, у судове 
засідання по справі за позовом Скрипникова Юрія Вікторо-
вича до Федорчука Віктора Павловича про відшкодування 
матеріальної та моральної шкоди, спричиненої ДТП.

Розгляд вищевказаної справи призначений на 11 годи-
ну 00 хвилин 10 липня 2017 року в приміщенні Петропавлів-
ського районного суду за адресою: смт Петропавлівка Дні-
пропетровської області, вул. Радянська, 74-А, каб. № 4.

Суддя М. П. Полубан

У провадженні Дарницького районного суду м. Києва зна-
ходиться цивільна справа за позовом Супрун Юлії Миколаїв-
ни до Супруна Руслана Петровича, третя особа — Служба у 
справах дітей Дарницької районної у м. Києві державної ад-
міністрації, про розподіл подружнього майна.

Розгляд зазначеної справи повторно призначено на 14 
вересня 2017 року о 15 год. 00 хв. у Дарницькому район-
ному суді м. Києва (адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5а, 
каб. 128).

Суд викликає в судове засідання Супруна Руслана Петро-
вича, як відповідача. Явка до суду обов’язкова. У разі неяв-
ки відповідача, справа буде розглянута за наявними мате-
ріалами.

Суддя Комаревцева Л. В.

Зарічний районний суд м. Суми (адреса суду: 
40030, Сумська обл., м. Суми, вул. Академічна, 13,) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться:

17.08.2017 о 16:00 до Гасанова Антоніна Дмитрів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 40030, Сумська 
обл., м. Суми, вул. Петропавлівська, буд. 96, кв. 10) 
справа № 591/5097/16-ц, суддя Грищенко О. В.

10.08.2017 о 16:30 до Беспалий Григорій Павло-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 40000, Сумська 
обл., м. Суми, вул. Лушпи, буд. 9, кв. 253) справа  
№ 591/5075/16-ц, суддя Грищенко О. В.

17.07.2017 о 09:30 до Замицький Кирил Володи-
мирович (останнє відоме місце реєстрації: 40035, 
Сумська обл., м. Суми, вул. М. Лушпи, буд. 49,  
кв. 79) справа № 591/640/17, суддя Бурда Б. В.

23.08.2017 о 16:00 до Мамієва Інна Юріївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 40034, Сумська обл.,  
м. Суми, вул. Дем’яна Коротченка, буд. 19, кв. 84) 
справа № 591/2118/17, суддя Грищенко О. В.

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

Голосіївський районний суд м. Києва викликає відпові-
дача: Клименка Бориса Степановича, останнє відоме заре-
єстроване місце проживання якого: м. Київ, вул. Кіквідзе, 1, 
кв. 2, у судове засідання на 10.07.2017 року о 10 год. 40 хв. 
на розгляд цивільної справи за позовом Вольського Валерія 
Маратовича до Іващенка Сергія Івановича, Клименка Бориса 
Степановича, треті особи: приватний нотаріус КМНО Сергеєв 
Олександр Олександрович, приватний нотаріус КМНО Біля-
єв Володимир Олександрович, про визнання права власності 
на 1/2 частину квартири, яке відбудеться в приміщенні суду:  
м. Київ, вул. П. Потєхіна, 14А, кабінет № 27.

Наслідки неявки в судове засідання передбачені статтями 
169, 170 ЦПК України.

 Суддя Н. В. Антонова

Солом’янський районний суд міста Києва  
(м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1, каб. 21) ви-
кликає на 12.12.2017 р. о 09 год. 00 хв. Бойка Сер-
гія Валерійовича, як відповідача у цивільній справі  
№ 760/22524/16-ц (№2/760/1297/17) у справі за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Дельта 
Банк» до Бойка Сергія Валерійовича про стягнення 
заборгованості за кредитною лінією.

У разі неявки справу буде розглянуто за відсутнос-
ті відповідача та третьої особи.

Суддя Коробенко С. В.

Борзнянський районний суд Чернігівської області викли-
кає в судове засідання Аль-Хубайші Амр Абдулкарім Ахмед, 
10.01.1984 року народження, громадянин Республіки Ємен, 
останнє відоме місце проживання: с. Комарівка Борзнянсько-
го району Чернігівської області, як відповідача у цивільній спра-
ві №730/519/17 за позовом Аль-Хубайші Тетяни Олександрівни 
до Аль-Хубайші Амр Абдулкарім Ахмед про розірвання шлюбу, 
яке відбудеться 10 липня 2017 року о 09.00 год. у приміщенні су-
ду за адресою: м. Борзна, вул. Незалежності, 4 Чернігівської обл.

У випадку неявки справа буде розглянута у вашу відсутність.
Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опублікуванням оголо-

шення про виклик, відповідач вважається повідомленим про час 
і місце розгляду справи.

Суддя О. А. Луговець

У Подільському районному суді м. Києва 
03.10.2017 р. о 09 год. 00 хв. під головуванням суд-
ді Декаленко B. C. буде розглядатись цивільна спра-
ва. В провадженні Подільського районного суду  
м. Києва перебуває цивільна справа за позовом За-
глади Володимира Михайловича до Заглади (Ронжи-
на) Ольги Вікторівни, третя особа: Чотирнадцята ки-
ївська державна нотаріальна контора, про визнання 
права власності на спадкове майно.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) в су-
дове засідання обов’язкова.

При неявці відповідачки — справа буде слухатись 
за її відсутності згідно зі ст. 169 ЦПК України.

Гайсинський районний суд Вінницької області пові-
домляє, що розгляд справи за позовом Коберник Лілії 
Володимирівни до Алієва Рамазана Шаіловича, третя 
особа: Семиріцька сільрада, відбудеться 17.08.2017 р. 
о 12.00 год. у приміщенні Гайсинського районного су-
ду за адресою: м. Гайсин, вул. Соборна, 47.

У випадку неявки в судове засідання відповіда-
ча Алієва Рамазана Шаіловича, останнє відоме міс-
це фактичного проживання якого: с. Семирічка, 
вул. Комарова, б. 100 Гайсинського району Вінниць-
кої області, без поважних причин, справу може бу-
ти розглянуто без нього з постановленням заочно-
го рішення.

Суддя О. В. Швидкий

Арцизький районний суд Одеської області викликає До-
рошенко Ганну Миколаївну (зареєстровану за адресою: вул. 
Інтернаціональна, буд. 4, кв. 58, м. Арциз Одеської облас-
ті), як відповідачку по цивільній справі № 492/1356/16-ц за 
позовом Бокій Оксани Євгеніївни до Бокія Володимира Во-
лодимировича, Дорошенко Ганни Миколаївни про визнан-
ня угоди дійсною та визнання права спільної власності на 
майно, набуте під час шлюбу. Розгляд справи призначено 
на 12.07.2017 року об 11.00 годині в залі № 2 Арцизького 
районного суду Одеської області за адресою: вул. Соборна, 
буд. №29, м. Арциз Одеської області, суддя Крутова О. М., 
тел./факс: (04845) 3-62-30, 3-14-38.

У разі неявки відповідачки в судове засідання, або непо-
відомлення про причину неявки, справа буде розглянута у її 
відсутність за наявними в ній матеріалами.

Втрачені Свідоцтво про право власності для про-
гулянкових суден та Свідоцтво про право плавання 
під державним прапором України, видані на судно 
«Traker Pro Guide V-16WT», № BUS65230F607, з ре-
єстраційним номером ua 0850 KV, власник Тітаренко 
Ігор Віталійович, вважати недійсними.

Вважати недійсним 
диплом спеціаліста КВ № 14410888, виданий 31.05.2001 
року Київським інститутом туризму, економіки і права 

на ім’я Комісар Сергія Петровича про повну вищу 
освіту за спеціальністю «Правознавство», у зв’язку 

з втратою оригіналу.

Втрачений судновий білет та свідоцтво 

про придатність на судно «Крим» КРЕ-2970к, 

виданий Удовиченку Федору Володимировичу, 

вважати недійсним.

Вважати недійсним судновий білет 
на човен Прогрес-2 (1979 р.в.), бортовий номер  
ДНІ-2605К, реєстраційний номер SRU 936036  

з мотором Merkury 15E, номер 437666.  
Зареєстрований в судновій книзі №186, запис 72.

Новоукраїнський районний суд Кіровоградської обл. 
(адреса суду: 27100, Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка, 
вул. Леніна, 34) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться 10.07.2017 о 08:40 до Грозан Сергій 
Леонідович (останнє відоме місце реєстрації: 27106, Кірово-
градська обл., м. Новоукраїнка, вул. 40-річчя Жовтня, буд. 8) 
справа № 396/658/17, суддя Гарбуз О. А.

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

Славутицький міський суд Київської області (адреса су-
ду: 07100, Київська обл., м. Славутич, Ленінградський квар-
тал, 3-а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приват-
банк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться 11.07.2017 о 12:00 до Костюченко Марина Ва-
силівна (останнє відоме місце реєстрації: 07101, Київська 
обл., м. Славутич, пр. Єреванський, буд. 4, кв. 101) справа  
№ 377/390/17, суддя Малишенко Т. О.

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

Долинський районний суд Кіровоградської обл. (адре-
са суду: 28500, Кіровоградська обл.,  м. Долинка, вул. Нова, 
110) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться   28.08.2017 о 13:30 до Штефан Валентина Іванів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 28505, Кіровоградська 
обл., Долинський р-н, с. Маловодяне, вул. Гагаріна, буд. 21) 
справа № 388/355/17, суддя Баранський Д. 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.

Троїцький районний суд Луганської області викли-
кає як відповідачку в судове засідання Алістратову 
Анастасію Олексіївну в цивільній справі №433/921/17 
за позовом Алістратова Антона Олександровича до 
Алістратової Анастасії Олексіївни про розірвання 
шлюбу. Судове засідання відбудеться 10 липня 2017 
року о 10.00 годині в приміщенні Троїцького район-
ного суду Луганської області за адресою: вул. 1-го 
Травня, 5-а, смт Троїцьке Луганської області.

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

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Покровський районний суд Дніпропетровської обл. (адре-
са суду: 53600, Дніпропетровська обл., смт Покровське, вул. 
К. Маркса, 134) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться   11.07.2017 о 09:00 до Чорноморець 
Максим Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 
53600, Дніпропетровська обл., Покровський р-н, с. Богода-
рівка, вул. Транспортна, буд. 29) справа № 189/1576/16-ц, 
суддя Пустовар О. С.

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

Покровський районний суд Дніпропетровської обл. (адре-
са суду: 53600, Дніпропетровська обл., смт Покровське, вул. 
К. Маркса, 134) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться  11.07.2017 об 11:00 до Крилова Ната-
лія Миколаївна (останнє відоме місце реєстрації: 53606, Дні-
пропетровська обл., Покровський р-н, с. Водяне, вул. Пушкі-
на, буд. 38) справа № 189/304/17, суддя Чорна О. В.

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

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької обл. 
(адреса суду: 72309, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. 
Шмідта, 11) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться 13.09.2017 о 09:00 до Шаферова Софія Ан-
дріївна (останнє відоме місце реєстрації: 72300, Запорізька 
обл., м. Мелітополь, пр. 50-річчя Перемоги, буд. 22) справа 
№ 320/326/17-ц, суддя Купавська Н. 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.

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької обл. (адре-
са суду: 23100, Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Образ-
цова, 6) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться  10.07.2017 о 10:30 до Зібіцька Оксана Федорів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 23100, Вінницька обл., 
м. Жмеринка, вул. Шкільна, буд. 66) справа № 130/1375/17, 
суддя Сенько Л. Ю.

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

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської обл. (адреса суду: 46000, 
Тернопільська обл., м. Тернопіль,  вул. Котляревського, 34) викликає відповідача 
за позовом ПАТ «Акцентбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться   20.07.2017 о 16:30 до Дробний Юрій Васильович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 46001, Тернопільська обл., м.Тернопіль, просп. Бандери Сте-
пана, буд. 21) справа № 607/5095/17, суддя Грицак Р. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причи-
ни неявки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними доказами на 
підставі ст. 169 ЦПК України.   З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, день та місце прове-
дення судового засідання.

Добропільський міськрайонний суд Донецької обл. (адреса суду: 85004, До-
нецька обл., м. Добропілля, вул. Радянська, 39) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться  11.07.2017 о 09:00 до Коливайло Станіслав Леонтійович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 85051, Донецька обл., Добропільський р-н, с. Володимирівка, 
вул. Куйбишева, буд. 94) справа № 227/1430/17, суддя Здоровица Е. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причи-
ни неявки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними доказами на 
підставі ст. 169 ЦПК України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, день та місце прове-
дення судового засідання.

Солом’янський районний суд м.Києва (адреса суду: 03113, м. Київ,  
вул. Шутова,1) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться  25.10.2017 об 
11:30 до Романюк Вікторія Володимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 
01001, м. Київ, вул. Максима Кривоноса, буд. 6, гурт.) справа № 760/1731/17, 
суддя Кушнір С. І.

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

Жовтневий районний суд Миколаївської обл. (адреса суду: 54050, Миколаїв-
ська обл., м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77) повідомляє  про те, що по цивільній 
справі за позовом ПАТ «Акцентбанк»:

03.05.2017 до Кукурудза (Дорошенко) Наталя Павлівна (останнє відоме місце 
реєстрації: 57214, Миколаївська обл., Жовтневий р-н, с. Мішково-Погорілове, вул. 
Інгульська, буд. 147) справа № 477/2042/16-ц, суддя Саукова А. А. було ухвалено 
заочне рішення, позовна вимога задоволена повністю або частково.

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

Зміївський районний суд Харківської обл. (адреса суду: 63400, Харківська обл., 
м. Зміїв, вул. Леніна, 6) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться 11.07.2017 о 
15:00 до Коврига Євген Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 63400, 
Харкiвська обл., Зміївський р-н, с. Колесники, вул. Центральна, буд. 30) справа  
№ 621/994/16-ц, суддя Овдієнко В. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причи-
ни неявки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними доказами на 
підставі ст. 169 ЦПК України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, день та місце прове-
дення судового засідання.

Комінтернівський районний суд Одеської області викликає як відпо-
відача Дегтяренка Сергія Петровича в судове засідання, яке відбудеть-
ся 17 липня 2017 року об 11:30  год.  у приміщенні Комінтернівсько-
го районного суду Одеської області за адресою: смт Комінтернівське, 
вул. Першотравнева, 51, зал №3, в якому буде слухатись справа за по-
зовною заявою ПАТ «ВіЕйБі Банк» до Дегтяренка Сергія Петровича про 
звернення стягнення на предмет іпотеки. 

Суддя Рідник І. Ю.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 7 ЛИПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +8  +13 +19  +24 Черкаська +8  +13 +19  +24
Житомирська +8  +13 +19  +24 Кіровоградська +10  +15 +19  +24
Чернігівська +8  +13 +19  +24 Полтавська +8  +13 +19  +24
Сумська +8  +13 +19  +24 Дніпропетровська +10  +15 +19  +24
Закарпатська +8  +13 +20  +25 Одеська +13  +18 +22  +27
Рівненська +8  +13 +19  +24 Миколаївська +13  +18 +22  +27
Львівська +8  +13 +19  +24 Херсонська +13  +18 +22  +27
Івано-Франківська +8  +13 +19  +24 Запорізька +13  +18 +21 +26
Волинська +8  +13 +19  +24 Харківська +8  +13 +19  +24
Хмельницька +8  +13 +19  +24 Донецька +8  +13 +19  +24
Чернівецька +8  +13 +19  +24 Луганська +8  +13 +19  +24
Тернопільська +8  +13 +19  +24 Крим +13  +18 +22  +27
Вінницька +8  +13 +19  +24 Київ +10  +12 +21  +23

Укргiдрометцентр

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка 
Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу № 233/5712/16-ц за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» 
в особі філії Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Гапочка Ірини Анато-
ліївни, Поздєєвої Ірини Олександрівни, Поздєєва Сергія Леонідовича та Лавриненко 
Олени Леонідівни про стягнення заборгованості.

Відповідачі у справі – Гапочка Ірина Анатоліївна, 27.01.1967 р.н., м. Дебальце-
во, вул. Ємченко, буд. 72; Поздєєва Ірина Олександрівна, 09.02.1981 р.н., та Поздє-
єв Сергій Леонідович, 16.11.1978 р.н., м. Дебальцево, вул. Енгельса, буд. 20; Лаври-
ненко Олена Леонідівна, 24.08.1982 р.н., м. Дебальцево, вул. Ємченко, буд. 3, кв. 37, 
викликаються до суду на 10 липня 2017 року о 08.10 годині, каб. № 15, для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У 
випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута за їхньої відсутності.

Суддя О.С. Малінов

ОГОлОшеННя

Дарницький районний суд м. Києва викликає обвинувачену Паніну Пав-
ліну Євгенівну, 26.01.1972 р.н. (останнє відоме місце проживання: АР 
Крим, м. Сімферополь, вул. К. Маркса, 17) у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111 КК України на підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 27.07.2017 року о 13.30 годині в приміщенні суду за адресою: м. Київ, 
вул. Севастопольська, 7/13, каб. 17. Явка до суду обов’язкова! При собі не-
обхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутності обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Л.А. Сизова

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Ємельянов Роман Володимирович, 19.10.1967 року наро-
дження, який мешкає за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Дми-
тра Донського, буд. 63, кв. 22, на підставі ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК України, 
вам необхідно з’явитися 10.07.2017, 11.07.2017, 12.07.2017 року в період часу 
з 09.00 до 18.00 години до кабінету № 2 першого СВ СУ прокуратури Донецької 
області, до слідчого Перунова В.А. за адресою: Донецька область, м. Крама-
торськ, вул. Рум’янцева, 4а, для проведення за вашою участю слідчих дій у кри-
мінальному провадженні № 42017050000000133 від 09.02.2017 за ч. 1 ст. 258-3 
КК України – вручення вам повідомлення про підозру, допиту як підозрювано-
го, закінчення досудового розслідування, відкриття матеріалів кримінального 
провадження, вручення обвинувального акта з додатками відповідно до вимог 
ст.ст. 46, 47, 54, 278, 290, 291 КПК України.

Апеляційний суд Волинської області за адресою: м. Луцьк, вул. Червоного Хрес-
та, 10, викликає на 12 год. 00 хв. 11 липня 2017 року відповідача Костючика Андрія 
Пилиповича у справі за позовом Приватного акціонерного товариства «Камінь-Ка-
ширська ПМК-70» до Костючика Андрія Пилиповича, третя особа на стороні від-
повідача, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору – Ковельська 
об’єднана державна податкова інспекція Головного управління Державної фіскаль-
ної служби у Волинській області, про визнання дій посадової особи протиправни-
ми та визнання правочину недійсним, за апеляційною скаргою позивача Приватного 
акціонерного товариства «Камінь-Каширська ПМК-70» на рішення Камінь-Кашир-
ського районного суду Волинської області від 10 травня 2017 року.

Зазначена особа має право подати свої докази чи заперечення проти позову, чи 
повідомити про них суд.

У разі неявки зазначеної особи справа буде розглядатися за її відсутності за на-
явними в ній доказами.

Крім того, суд роз’яснює вказаній особі її обов’язок повідомити суд про причини 
неявки в судове засідання.

Суддя В.А. Данилюк

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр» 

МУЗИКА БЕЗ КОРДОНІВ. 
Один з найвидовищніших усе-
українських  фестивалів «Сур-
ми України» відбувся в Сумах 
ушістнадцяте і зібрав 14 ду-
хових оркестрів. Окрім госпо-
дарів-слобожанців були музи-
ки з Києва, Кременчука, За-
поріжжя, Одеси, Харкова а та-
кож турецького міста Бурса. 
Протягом двох днів містяни ма-
ли змогу насолоджуватися ви-
шуканим мистецтвом орке-
стрових мелодій, що звуча-
ли на різних локаціях. А завер-
шилося дійство потужним га-
ла-концертом на стадіоні «Юві-
лейний». Його  безкоштов-
но змогли відвідати всі охочі. 
За словами начальника відді-
лу культури і туризму Сумської 
міської ради Наталії Цибуль-
ської, «Сурми України» вже ста-
ли культурно-мистецькою візит-
кою обласного центру. 

Склад його учасників постій-
но поповнюється і оновлюєть-
ся. Цього року, наприклад, упер-
ше участь брав дівочий оркестр 
«Роксолана» Кременчуцького 
педагогічного коледжу, що на 

Полтавщині, приємно вразивши 
грацією і витонченістю.  

Серед тих, хто дарував своє 
мистецтво глядачам, Національ-
ний Президентський оркестр, ду-
хові колективи Харківського авіа-
ційного університету, Заслуже-
ного академічного ансамблю піс-
ні і танцю ЗСУ, Державного лі-
цею-інтернату з посиленою вій-
ськово-фізичною підготовкою 
«Кадетський корпус» імені І.Г. Ха -
ритоненка (м. Суми) та інші.

А ось колектив військово-істо-
ричного оркестру «Умудаг Мех-
тер» з  Бурси (Туреччина) — ве-
теран «Сурм України». Місцевим 
шанувальникам музики полюби-
лися його мелодії, які зберігають 
історичний колорит тамтешнього 
краю. На радість сумчан турець-
кі гості виконали кілька україн-
ських народних мелодій, заслу-
живши  рясні і вдячні оплески 
глядачів.

Як сказав керівник цього ко-
лективу Шабан Гюльшен, упер-
ше турецькі музиканти побува-
ли в Сумах 2011-го року і звідто-
ді залюбки відгукуються на  за-
прошення взяти участь у фести-
валі. Адже тут їх приймають по-
особливому  щиро і тепло, що 
вкрай важливо.

Кременчуцька «Роксолана» полонила б і Сулеймана… 

Знов у Сумах сурми 
заграли

Крокують наймолодші учасники фестивалю

Турецький оркестр — улюбленець 
сумської публіки

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

У ЄДНОСТІ З ПРИРОДОЮ. 
На конкурс «Україна в стилі 
еко», оголошений в області на-
весні нинішнього року, вже на-
дійшло 19 проектів. Його  ініці-
ювали громадські організації, ді-
яльність яких передбачає реалі-
зацію природоохоронних захо-
дів, розвиток біорізноманіття та 

поліпшення екологічної сфери. 
Комісія з оцінки та конкурсного 
відбору природоохоронних про-
ектів та заходів, які можна реалі-
зовувати за рахунок коштів об-
ласного бюджету вже нинішньо-
го року, на своєму першому за-
сіданні обговорила результати 
попереднього аналізу поданих 
на конкурс пропозицій. 

У конкурсі беруть участь 
проекти, підготовлені громад-

ськими об’єднаннями еколо-
гічного спрямування, органа-
ми місцевого самоврядуван-
ня, об’єднаними територіаль-
ними громадами, навчальни-
ми закладами або природо-
знавчими гуртками учнівської 
молоді. Основною їхньою ме-
тою є формування екологіч-
них цінностей, сприяння духо-
вному зростанню, становлен-
ню нових ідеалів і орієнтирів 

дітей та молоді у взаємодії з 
природою рідного краю. Кращі 
проекти схвалено до реаліза-
ції. Для цього в обласному бю-
джеті нинішнього року перед-
бачено 150 тисяч гривень. Є 
підстави сподіватися, що об-
ласний кошторис і наступного 
року не зменшить фінансуван-
ня корисних ініціатив молоді, 
адже конкурс планується зро-
бити щорічним.

Черкаська молодь працює на здорове довкілля

Євген ЛОГАНОВ,  
«Урядовий кур’єр»

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ. Днями 
голова Запорізької обласної ра-
ди Григорій Самардак оглянув 
проекти, які реалізуються за ко-
шти депутатського фонду та об-
ласного бюджету в селищі Кушу-
гум Запорізького району.

Зокрема, голова облради 
побував у школі «Інтелект», в 
якій активно запроваджують 
інклюзивне навчання. За сло-
вами директора школи Тетя-
ни Апостолової, для створення 
максимально комфортних умов  
учням з особливими потребами 
треба обладнати спеціальний 
клас, однак для цього потріб-

на підтримка обласної влади.  
Та найбільша мрія, яку втілю-
ють у життя в Кушугумі, за сло-
вами  селищного голови Гали-
ни Загребельної — це створен-
ня паркової зони, де у тіні дерев 
на облаштованій території гра-
тимуться діти, відпочиватимуть 
дорослі, вируватимуть грома-
дівські свята.

«У селищі справді немає тако-
го центрального парку, де б могли 
відпочивати і діти, і дорослі. Тож 
Кушугуму він дуже потрібний, і я 
із задоволенням підтримав будів-
ництво та  зі свого депутатського 
фонду спрямував  кошти на спор-
тивний майданчик та паркові де-
рева», — поділився з журналіста-
ми Григорій Самардак.

Громада створює парк для відпочинку
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