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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 19 липня 2017 року
USD 2593.0157   EUR 2996.2296  RUB 4.3675  / AU 321728.42   AG 4192.91   PT 240372.56   PD 222480.75

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

ЧЕТВЕР, 20 ЛИПНЯ 2017 РОКУ №133 (6002)

ЦИФРА ДНЯ

ОСББ готують сани
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ. Упродовж перших двох тижнів липня

ОСББ залучили на енергоефективні заходи майже 20 мільйонів гри-
вень за програмою «теплих» кредитів. Для порівняння: за весь чер-
вень на ці цілі згадані організації використали 18,5 мільйона гривень.

«Як бачимо, літо — найсприятливіший період для підготовки до
зими. ОСББ виявляють дедалі більше довіри до програми «теп-
лих» кредитів і переконуються в її численних перевагах. Одна з
них — гарантована державна фінансова допомога на впровад-
ження енергоефективних заходів, що дає змогу ОСББ заощадити
половину й більше коштів», — зазначив голова державного агент-
ства з енергоефективності та енергозбереження Сергій Савчук.
Мешканці утеплених багатоповерхівок у подальшому значно мен-
ше сплачують за комунальні послуги. 

Прес-служба Держенергоефективності нагадує, що з початку
чинності програми нею скористалося 974 ОСББ. Вони залучили
майже 150 мільйонів гривень на впровадження повного спектра
енергоефективних заходів: утеплення, заміну вікон на енерго -
ефективні в під’їздах, встановлення лічильників тепла, модерніза-
цію освітлення тощо.

ЦИТАТА ДНЯ

СТЕПАН ПОЛТОРАК:
«Загрозливих ситуацій

на сході, формування
угруповань 

супротивника для
наступальних дій поки

ми не бачимо.
Ситуацію

контролюємо».
Міністр оборони про бойовий дух і готовність ЗСУ 
до будь-яких дій російсько-терористичних військ 
на Донбасі
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Урожай буде. 
Чи буде вигода? 

АКТУАЛЬНО. Від великого збіжжя можна отримати малий
прибуток. Проте є способи збільшити рентабельність
аграрного виробництва

3,6 млн
громадян взяли участь в урядовій

програмі «Доступні ліки», яка стартувала
1 квітня цього року

Попереду щонайменше три роки 
важкої роботи
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр означив економічні показники за перше півріччя 
2017-го та анонсував стратегічні зміни

Катерина МАЦЕГОРА,
«Урядовий кур’єр»

Прем’єр-міністр Володимир
Гройсман презентував звіт

уряду за шість місяців. Йому дали
назву «Капітальний ремонт краї-
ни». Саме тому слова глави уряду
звучали так: «Ми будуємо нову іс-
торію країни. Вона має бути ус-

пішною. Наш план об’єднує всі на-
прями життя держави й людей».

Володимир Гройсман надавав
динаміці змін виключно позитив-
ного відтінку. Так, за перше пів-

річчя зростання економіки стано-
вило 2,5%, середня платня — 6840
гривень, а бюджет перевиконано
на 29,7 мільярда гривень. «Реаль-
на заробітна плата зросла майже

на 20%, середня заробітна плата
— на 13%, обсяг капітальних
інвестицій за січень — бере-
зень — на 20%, обсяг екс-
порту товарів — на 25%. 2
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Постанова Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для підготовки
кадрів у професійно-технічних навчальних закладах 
за професіями загальнодержавного значення»5

НА ЧАСІ 

Курортна зона Запорізької
області відчуває нестачу
якісної питної води. Вихід із
ситуації — реалізація
інвестиційної програми
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Товарна біржа «Українська енергетична біржа» проводить спеціалізований аукціон № 33(206)-1  
з продажу скрапленого газу для потреб населення. 

Аукціон відбудеться 27 липня 2017 року о 10:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55.
АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ СПБТ (ДСТУ 4047-2001) загальним обсягом 1 997,000 т, 
ресурс серпня 2017 р. Виробництво Тимофіївської УПВВ філії ГПУ «Полтавагазвидобування»: Позиція № 1: 82 лоти, 
обсяг 1 лота – 21 т, заг.обсяг – 1722 т, транспортування автотранспортом. Газ вуглеводневий скраплений паливний 
для комунально-побутового споживання марки СПБТ(відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва Юліївсько-
го ЦВНГК ГПУ «Шебелинкагазвидобування»:  Позиція № 2: 11 лотів, обсяг 1 лота – 25 т, заг.обсяг – 275 т, транспорту-
вання залізницею. Стартова ціна за 1 тонну – 7 531,61 грн. в т.ч. ПДВ. За результатами аукціону переможці і продавець 
укладають двосторонні договори купівлі-продажу. Постачання  скрапленого газу  здійснюється у серпні 2017 року на 
умовах EXW франко-завод. Покупець самостійно забезпечує та оплачує послуги по наливу та  транспортуванню скра-
пленого газу. Покупці для участі в аукціоні сплачують гарантійний внесок в розмірі 5 % вартості заявленого обсягу 
закупівлі на один з рахунків біржі, подають на біржу: 1) заявку на участь в аукціоні; 2) завірену банком копію платіж-
ного доручення, що підтверджує сплату гарантійного внеску; 3) документ, що посвідчує уповноважену особу покупця 
та його повноваження. Прийом документів проводиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44 А, оф. 8 та закінчуєть-
ся 26 липня 2017 року о 18.00 год. Рахунки біржі: 1) № 26006500211904 в ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614, 
код ЄДРПОУ 37027819; 2) № 26001010105760 в ПАТ «Вернум Банк», МФО 380689, код ЄДРПОУ 37027819. Для учас-
ті в аукціоні покупці повинні укласти з біржею договори про надання послуг та надати відповідні документи, згід-
но Регламенту організації та проведення спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населен-
ня. Додаткову інформацію можна отримати за місцезнаходженням ТБ «Українська енергетична біржа»: м. Київ, вул. 
Хрещатик, 44А, оф. 8 тел. +38 (044) 591-11-77, 234-79-90. е-mail: auction@ueex.com.ua, та на сайті www.ueex.com.ua.  
Режим роботи біржі: з 09.00 до 18.00 год., крім святкових та вихідних днів.

Оголошення про проведення спеціалізованого аукціону з продажу скрапленого газу  
для потреб населення №33(206)-2 на базі ПрАТ «УМВБ»

27.07.2017 р. о 12-00 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ  «Українська міжбанківська валютна біржа» відбудеться спеціалі-
зований аукціон з продажу скрапленого газу для потреб населення №33(206)-2, який підлягає реалізації згідно постанови КМУ №570 від 

16.10.14 р.  

Обсяги скрапленого газу та характеристики позицій запропоновані до продажу:
Поз. Прода-

вець
Видобу-

ток 
Обсяг, 
що міс-
титься 
в одно-
му лоті, 

тонн

К-сть  
лотів, 
оди-
ниць

Стартова  
ціна  

за 1 тонну, 
грн.   

(без ПДВ)

Стартова  
ціна  

за 1 тон-
ну, грн.     
(з ПДВ)

Cтартова  
вартість  
одного  

лоту, грн.  
(з ПДВ)

За-
галь-
ний  

обсяг, 
тонн

Загальна  
вартість, 

грн. 
(з ПДВ)

Умови транспортування

1 ПАТ 
«Укр-
нафта»

Качанів-
ський 
ГПЗ

20 48 6 276,34 7 531,61 150 632,20 960 7 230 
345,60

автотранспортом:EXW  -  Качанівське в-во 
Качанівського ГПЗ (Інкотермс - 2010). Об-
сяги виробництва серпня 2017 р. Термін 
відвантаження серпень 2017 р.

2 ПАТ 
«Укр-
нафта»

Качанів-
ський 
ГПЗ

20 48 6 276,34 7 531,61 150 632,20 960 7 230 
345,60

автотранспортом:EXW  -  Глинсько-Розб. 
в-во. Качанівського ГПЗ (Інкотермс - 
2010).  Обсяги виробництва серпня 2017 
р. Термін відвантаження серпень 2017 р.

3 ПАТ 
«Укр-
нафта»

Долин-
ський 
ГПЗ

20 4 6 276,34 7 531,61 150 632,20 80 602 528,80 автотранспортом: EXW  - Долинський  
ГПЗ (Інкотермс - 2010).  Обсяги виробни-
цтва серпня 2017 р. Термін відвантаження 
серпень 2017 р.

Загальний обсяг, тонн: 2.000
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 15.063.220,00

ПАТ «Укрнаф-
та»

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 поку-
пець по окремому договору з транспортною організацією.
2) Продавець проводить відвантаження  оплачених обсягів скрапленого газу у автомобільний транспорт покупця.

Порядок подання заявок на участь в аукцоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та порядок його 
сплати визначено в Регламенті організації та проведення спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення на 
ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа», ознайомитись з яким можна на офіційному веб-сайті біржі: www.uicegroup.com. Кінце-
вий термін подання заявок: до 18:00 26.07.2017р., за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1. Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кож-

ного робочого дня з 9:00 до 18:00.

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

08.08.2017 о 10:00 до Самараш Василь Іванович (останнє відоме 
місце реєстрації: 58020, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул.Ягідна, буд. 
16) справа № 726/662/17, суддя Байцар Л. В.

08.08.2017 об 11:00 до Березнер Наталія Євгеніївна (останнє відо-
ме місце реєстрації: 58025, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Галиць-
кого, буд. 18, кв. 2) справа № 726/663/17, суддя Байцар 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.

Оголошення щодо продажу активів (майна) ПАТ “ВБР”

Номер лота: Q80617b11984
Короткий опис активів (майна) 
в лоті:

 Права вимоги за кредитними дого-
ворами та договорами забезпечен-
ня виконання зобов’язань

Електронна адреса для доступу до 
відкритих торгів (аукціону)/ елек-
тронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону:

07.08.2017

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота: http://torgi.fg.gov.ua:80/138573

 Нетішинський міський суд Хмельницької обл. (адреса суду: 30100, Хмельницька обл., м. Нетішин, пр-т 
Незалежності, 12) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться:

13.09.2017 об 11:00 до Мердух Ярослав Іванович (останнє відоме місце реєстрації: 30100, Хмельницька 
обл., м. Нетішин, вул. Набережна, буд. 27, кв. 82б) справа № 679/428/17, суддя Базарник Б. І.

13.09.2017 о 09:00 до Ломако Василь Адамович (останнє відоме місце реєстрації: 30100, Хмельницька 
обл., м. Нетішин, вул. Незалежності, буд. 10, кв. 715) справа № 679/309/17, суддя Базарник Б. І.

13.09.2017 о 10:00 до Лівий Денис Олегович (останнє відоме місце реєстрації: 30100, Хмельницька обл., 
м. Нетішин, вул. Михайлова, буд. 14, кв. 114) справа № 679/310/17, суддя Базарник Б. І.

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.

Носівський районний суд Чернігівської обл. 
(адреса суду: 17100, Чернігівська обл., м. Но-
сівка, вул. Центральна, 7) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнен-
ня заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться  30.08.2017 о 10:00 до Франтійчук Люд-
мили Григорівни (останнє відоме місце реєстра-
ції: 17139, Чернігівська обл., Носівський р-н, с.. 
Яблунівка(Шлях Ілліча), вул. Ветеранів, буд. 8) 
справа № 741/406/17, суддя Киреєв О. В.

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

Згурівський районний суд Київської області 
(адреса суду: 07600, Київська обл., смт Згурів-
ка, вул. Українська, 43) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення за-
боргованості у судове засідання, яке відбудеть-
ся 24.07.2017 о 14:00 до Марченка Олега Вікто-
ровича (останнє відоме місце реєстрації: 07643, 
Київська обл., Згурівський р-н, с. Жуківка, вул. 
Щорса, буд. 43) справа № 365/419/17, суддя  
Денисенко Н. О.

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.

Василівський районний суд Запорізької обл. 
(адреса суду: 71600, Запорізька обл., м. Василів-
ка, вул. Радянська, 2) викликає відповідачку за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення за-
боргованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 24.07.2017 р. о 08.30 год. до Самойленко На-
талії Михайлівни (останнє відоме місце реєстрації: 
71630, Запорізька обл., Василівський р-н, м. Дні-
прорудне, вул. Набережна, буд. 12, корп. Б, кв. 36) 
справа № 311/387/17, суддя Пушкарьова С.П.

У разі неявки відповідачки на призначений час 
або неповідомлення про причини неявки, справа 
буде розглянута за її відсутності за наявними дока-
зами на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням оголошення, відповідачка по 
справі вважається належним чином повідомленою 
про час, день та місце проведення судового засі-
дання.

Олександрійський міськрайонний суд Кірово-
градської області викликає в судове засідання, при-
значене на 24 липня 2017 р. о 15.00 год. Шаповало-
ва Володимира Олексійовича для участі в судово-
му засіданні по цивільній справі за позовною зая-
вою Фоміна Анатолія Михайловича до Шаповало-
ва Володимира Олексійовича, ТОВ «Банк «Фінанси 
та кредит», Олександрійський міськрайонний ВДВС 
управління юстиції у Кіровоградській області про 
усунення перешкод в користуванні житлом шляхом 
зняття арешту. Судове засідання відбудеться в при-
міщенні Олександрійського міськрайонного суду за 
адресою: місто Олександрія Кіровоградської облас-
ті, вулиця Першотравнева, 30.

Суддя А.Ю. Ремезок

Олександрійський міськрайонний суд Кірово-

градської області викликає в судове засідання, 

призначене на 27 липня 2017 р. о 10.30 год. Кузь-

му Олександра Сергійовича, 08.12.1982 року наро-

дження для участі в судовому засіданні по цивіль-

ній справі за позовною заявою Кузьми Тетяни Ана-

толіївни до Кузьми Олександра Сергійовича про 

стягнення аліментів. Судове засідання відбудеть-

ся в приміщенні Олександрійського міськрайонно-

го суду за адресою: місто Олександрія Кіровоград-

ської області, вулиця Першотравнева, 30.

Суддя А.Ю. Ремезок

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

ПОСТАНОВА 
від 4 липня 2017 р. № 457 

Київ

Про внесення зміни до пункту 1 Порядку 
проведення конкурсу на зайняття посад 
державної служби та визнання такими,  
що втратили чинність, деяких постанов 

Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести зміну до пункту 1 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 

державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 
березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116), ви-
клавши абзац другий в такій редакції:

«Дія цього Порядку застосовується під час проведення конкурсу на зайнят-
тя посад дипломатичної служби, крім випадків, коли призначення на диплома-
тичні посади здійснює Президент України відповідно до Конституції України, та 
з урахуванням того, що відповідно до Закону України «Про дипломатичну служ-
бу» в органах дипломатичної служби здійснюється ротація працівників диплома-
тичної служби.».

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів Украї-
ни згідно з переліком, що додається.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 4 липня 2017 р. № 457

ПЕРЕЛІК 
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1754 «Про 
затвердження Порядку проведення конкурсу для прийняття на дипломатичну 
службу» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 47, ст. 2142).

2. Пункт 72 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затвердже-
них постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1106  (Офіцій-
ний вісник України, 2003 р., № 30, ст. 1546).

3. Пункт 6 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затвер-
джених постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2011 р. № 1126 
(Офіційний вісник України, 2011 р., № 85, ст. 3113).

4. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затвер-
джених постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 412 (Офі-
ційний вісник України, 2012 р., № 39, ст. 1471).

5. Пункт 5 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затвер-
джених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 171 «Про 
затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які пре-
тендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або осо-
бливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, 
і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (Офіційний вісник 
України, 2015 р., № 28, ст. 812).

6. Пункт 9 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затвер-
джених постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 301 (Офі-
ційний вісник України, 2015 р., № 40, ст. 1218).

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 12 липня 2017 р. № 460-р 

Київ

Про внесення змін у додаток  
до розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 29 березня 2017 р. № 214

1. Внести зміни у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 
березня 2017 р. № 214 «Про розподіл коштів, передбачених у державному бюдже-
ті за програмою 2101190 «Будівництво (придбання) житла для військовослужбов-
ців Збройних Сил України» на 2017 рік», виклавши його в редакції, що додається.

2. Міністерству оборони забезпечити погодження з Комітетом Верховної Ради 
України з питань бюджету розподілу за напрямами (об’єктами) коштів, передбачених 
у державному бюджеті за програмою 2101190 «Будівництво (придбання) житла для 
військовослужбовців Збройних Сил України» на 2017 рік, з урахуванням змін, внесе-
них цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 29 березня 2017 р. № 214 

(в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 12 липня 2017 р. № 460-р)

РОЗПОДІЛ 
за напрямами (об’єктами) коштів, передбачених у державному бюджеті  

за програмою 2101190 «Будівництво (придбання) житла для 
військовослужбовців Збройних Сил України» на 2017 рік

Напрями використання бюджетних коштів  
(найменування об’єкта, його місцезнаходження)

Обсяг  
коштів, 
тис. гривень

1. Будівництво (реконструкція) об’єктів, усього 341788,7
у тому числі:
об’єктів, запланованих до введення в експлуатацію у 2017 році, –  
усього

316288,7

у тому числі:
виконання робіт з електропостачання житлових будинків під службове 
житло для військовослужбовців у військовому містечку № 1, смт Гос-
томель Київської області

1500

будівництво 129-квартирного житлового будинку, перша черга – 60 
квартир, м. Черкаси, вул. М. Грушевського, 97/3

4791,8

будівництво 129-квартирного житлового будинку, друга черга – 69 
квартир, м. Черкаси, вул. М. Грушевського, 97/3

12248

будівництво трьох п’ятиповерхових 40-квартирних житлових будин-
ків, перша черга – 40 квартир, у військовому містечку № 1, с. Клугино-
Башкирівка, м. Чугуїв Харківської області

12291

будівництво трьох п’ятиповерхових 40-квартирних житлових будинків, 
друга черга – 40 квартир, у військовому містечку № 1, с. Клугино-Баш-
кирівка, м. Чугуїв Харківської області

14916

будівництво 140-квартирного житлового будинку, друга черга – 70 
квартир, м. Кропивницький, вул. Космонавта Попова, 16/17

452

реконструкція гуртожитку під 100-квартирний житловий будинок у 
військовому містечку № 35, друга черга – 50 квартир, м. Кривий Ріг 
Дніпропетровської області

17644

будівництво чотириповерхового 72-квартирного житлового будинку на 
ділянці «А» у військовому містечку № 72, м. Миколаїв

40035

будівництво чотириповерхового 72-квартирного житлового будинку на 
ділянці «Б» у військовому містечку № 72, м. Миколаїв

36262

будівництво чотириповерхового 72-квартирного житлового будинку на 
ділянці «В» у військовому містечку № 72, м. Миколаїв

36240

будівництво позамайданчикових інженерних мереж до групи житло-
вих будинків у військовому містечку № 72, м. Миколаїв

9000

реконструкція будівлі № 507 під 45-квартирний житловий будинок у 
військовому містечку № 1, м. Подільськ Одеської області

20304,8

реконструкція будівлі казарми № 1 під 39-квартирний житловий буди-
нок з інженерними мережами у військовому містечку № 122, м. Бол-
град Одеської області

24259,9

реконструкція будівлі казарми № 35 під 80-квартирний житловий буди-
нок з інженерними мережами у військовому містечку № 217, м. Одеса

24523,5

будівництво 60-квартирного житлового будинку у військовому містеч-
ку № 1, м. Бердичів Житомирської області

18808,7

реконструкція будівлі під 28-квартирний житловий будинок, м. Рівне, 
вул. Шевченка, 67а

6764

реконструкція будівлі медичного пункту № 112 під чотириквартирний 
житловий будинок у військовому містечку 
№ 1, м. Володимир-Волинський Волинської області

541

будівництво 36-квартирного житлового будинку, м. Виноградів Закар-
патської області, вул. Черняховського, 14

91,6

будівництво позамайданчикових інженерних мереж до групи житло-
вих будинків у військовому містечку № 6, м. Львів

490,4

будівництво 40-квартирного житлового будинку, м. Стрий Львівської 
області, вул. Грабовецька

12885

реконструкція казарми № 311 під 32-квартирний житловий будинок у 
військовому містечку № 53, м. Яворів Львівської області

12180

будівництво 44-квартирного житлового будинку з каналізаційною на-
сосною станцією, м. Володимир-Волинський Волинської області, вул. 
Академіка Глушкова, 42а

10060

об’єктів незавершеного будівництва, запланованих до фінансування у 
2017 році, – усього

25500

у тому числі:
реконструкція будівлі № 34 під гуртожиток у військовому містечку № 
11, м. Васильків Київської області

2000

будівництво 81-квартирного житлового будинку у військовому містеч-
ку № 1, м. Вінниця, вул. Стрілецька, 23 

1000

будівництво 48-квартирного житлового будинку у військовому містеч-
ку № 1, м. Броди Львівської області

1000

будівництво гуртожитку у військовому містечку № 25, с. Старичі Яво-
рівського району Львівської області

15000

будівництво гуртожитку у військовому містечку № 25, с. Старичі Яво-
рівського району Львівської області

5000

будівництво житлового багатоквартирного будинку у військовому міс-
течку № 25, с. Старичі Яворівського району Львівської області

1500

2. Придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової учас-
ті, усього

379233,6

у тому числі:
придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за 
договорами, укладеними в попередні роки, усього

7715,7

у тому числі:
с. Михайлівка-Рубежівка Києво-Святошинського району Київської об-
ласті, вул. Кірова, 9б

802,3

м. Біла Церква Київської області, вул. Шевченка, 103 637,2
с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської об-
ласті, вул. Чубинського, 4 і 4а

6276,2

придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за 
договорами, що будуть укладені у 2017 році

371517,9

3. Грошова компенсація військовослужбовцям та членам їх сімей за 
належне їм для отримання жиле приміщення

30000

________ 
Усього

 
751022,3
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Оратівський районний суд Вінницької області викликає в су-
дове засідання відповідачку Ротаєнко Наталію Володимирівну, 
21.09.1985 р.н., остання відома адреса реєстрації: вул. Першо-
травнева, 8, с. Юшківці Оратівського району Вінницької облас-
ті, у цивільній справі за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Кредобанк», в інтересах якого звернулось Товариство 
з додатковою відповідальністю «Інтер-Ріск Україна» до Ротаєн-
ко Наталії Володимирівни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Судове засідання відбудеться об 11 год. 30 хв. 25.07.2017 ро-
ку.

Адреса суду: вул. Героїв Майдану, 88, смт Оратів Вінницької 
області; тел. (04330) 2-12-59.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки, неповідомлення про 
причини неявки, справа буде розглядатися без вашої участі.

Суддя Слісарчук О.М.

В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду 
Черткової Н.І. знаходиться цивільна справа №310/3252/17 за по-
зовом Соловйова Андрія Сергійовича до Соловйова Володими-
ра Сергійовича про визнання особи такою, що втратила право 
на користування житловим приміщенням, внаслідок відсутності  
цієї особи понад 6 місяців за місцем реєстрації.

Розгляд справи призначено на 20.09.2017 року о 09.00 годи-
ні в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: 
м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 502 Запорізької облас-
ті, суддя Черткова Н.І., тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідача: Соловйова Володимира Сергі-
йовича.

У разі неявки відповідача, справа буде розглянута за наявни-
ми в ній матеріалами.

Білокуракинський районний суд Луганської 

області повідомляє, що 07.07.2017 року розгля-

нуто цивільну справу № 409/887/17 (проваджен-

ня №2/409/524/17) за позовом Левченко Віти 

Володимирівни до Голоденка Олександра Сер-

гійовича про позбавлення батьківських прав та 

винесено заочне рішення, яким позовні вимоги 

задоволено в повному обсязі.

Суддя Третяк О.Г.

Білокуракинський районний суд Луганської області пові-

домляє, що 30.05.2017 року розглянуто цивільну справу № 

409/806/17 (провадження №2-в/409/25/17) за позовом Височіної 

Олени Олександрівни до Височіна Валерія Вікторовича про ро-

зірвання шлюбу та винесено рішення, яким позов задоволено.

Білокуракинський районний суд Луганської області по-

відомляє, що 09.06.2017 року розглянуто цивільну справу  

№ 409/863/17 (провадження №2/409/515/17) за позовом Висо-

чіної Олени Олександрівни до Височіна Валерія Вікторовича про 

надання права дитині виїзду за кордон без дозволу батька та ви-

несено рішення, яким позов задоволено.

Суддя Третяк О.Г.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. То-
рецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за позовною 
заявою ПАТ «Кредобанк» до Крисько Ксенії Олександрівни про 
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачка по справі: Крисько Ксенія Олександрівна, зареє-
стрована за адресою: м. Донецьк, вул. Садівнича, буд. 75, викли-
кається на 12 вересня 2017 року о 13.00 год. до суду, каб. №8, 
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачка, зареєстроване місце проживання (перебуван-
ня), місцезнаходження чи місце роботи якої невідоме, виклика-
ється в суд через оголошення в пресі. З опублікуванням оголо-
шення про виклик, відповідачка вважається повідомленою про 
час і місце розгляду справи.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття, відповідачка повинна по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде розгляну-
та в її відсутність.

Суддя В.В. Андреєв

Харківський районний суд Харківської області викликає Бє-
логрудову Тетяну Василівну, яка зареєстрована за адресою: Лу-
ганська область, м. Красний Луч, вул. Будівельна, 24, яка заре-
єстрована за адресою: Харківська область, Харківський район, 
с. Вільхівка, вул. 50 років СРСР, буд. 117-119, у судове засідан-
ня як відповідачка по цивільній справі №635/634/17 за позовом 
Протаса Олександра Миколайовича до Бєлогрудової Тетяни Ва-
силівни, треті особи – Постовік Тетяна Пилипівна, Протас Світ-
лана Анатоліївна, про витребування майна з чужого незакон-
ного володіння та визнання права власності, яке призначене на  
1 серпня 2017 року об 11 годині 00 хвилин у приміщенні Хар-
ківського районного суду Харківської області за адресою: Хар-
ківська область, Харківський район, селище Покотилівка,  
вул. Сковороди, 18. У разі вашої неявки в судове засідання, не-
повідомлення про причини неявки, справа буде розглянута зао-
чно за відсутності відповідачки.

Суддя Н.Л. Панас

Суддя Херсонського міського суду Херсон-

ської області Хайдарова І.О. повідомляє про 

слухання цивільної справи за позовом Дроно-

вої Тетяни Олександрівни, Дронової Анастасії 

Миколаївни до Ельганнам Ахмед Атеф Шинхаб 

Ельсебай про визнання особи такою, що втра-

тила право користування жилим приміщенням, 

яке відбудеться 01.08.2017 року о 09.55 годині 

за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, 

каб. 807, та викликає до суду відповідача:

Ельганнам Ахмед Атеф Шинхаб Ельсебай.

У разі неявки в судове засідання відповіда-

ча справа буде розглядатися у його відсутність.

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дні-
пропетровської області знаходиться кримінальне проваджен-
ня № 185/2831/17 у відношенні Кирпуна Альберта Борисовича 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

Підготовче судове засідання по вказаному кримінальному 
провадженню призначено на 10.00 годину 6 вересня 2017 ро-
ку за адресою: Дніпропетровська область, місто Павлоград, вул. 
Дніпровська, 135.

Обвинувачений Кирпун Альберт Борисович викликається в 
судове засідання в приміщення Приморського районного суду 
м. Маріуполя Донецької області за адресою: м. Маріуполь, пр-т 
Будівельників, 52а, яке буде проводитися в режимі відеоконфе-
ренції головуючим суддею Тимченко C.O. на 6 вересня 2017 ро-
ку о 10.00 годині.

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

Добропільський міськрайонний суд Донецької області 
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, 39а) роз-
глядає цивільну справу 227/1969/17 за позовом Публічного акці-
онерного товариства «Державний ощадний банк України» в осо-
бі філії – Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Пав-
люченка Дмитра Миколайовича про стягнення заборгованості.

Відповідач Павлюченко Дмитро Миколайович, 13 червня 
1990 року народження, уродженець: сел. Ганнівка Добропіль-
ського р-ну Донецької області, викликається на 27 липня 2017 
року о 08.50 годині до Добропільського міськрайонного суду, 
кабінет № 3, для участі у розгляді справи.

Відповідачу пропонується подати письмові пояснення по су-
ті позову та за наявністю заперечення проти позову та докази. 
У випадку неприбуття, він повинен повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Кошля А.О.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, 
м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, 39а) розглядає 
цивільну справу 227/1959/17 за позовом Публічного акціонерно-
го товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії 
– Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Стасишина 
Олександра Миколайовича про стягнення заборгованості.

Відповідач Стасишин Олександр Миколайович, 10 травня 
1986 року народження, уродженець: сел. Ганнівка Добропіль-
ського р-ну Донецької області, викликається на 27 липня 2017 
року о 08.40 годині до Добропільського міськрайонного суду, 
кабінет № 3, для участі у розгляді справи.

Відповідачу пропонується подати письмові пояснення по су-
ті позову та за наявністю заперечення проти позову та докази. 
У випадку неприбуття, він повинен повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність. 

Суддя Кошля А.О.

Токмацький районний суд Запорізької облас-
ті викликає в судове засідання Латишеву Єли-
завету Федорівну як відповідачку по цивільній 
справі №328/1165/17-ц за позовом Приватного 
акціонерного товариства «Маріупольський ме-
талургійний комбінат імені Ілліча» до Латише-
вої Єлизавети Федорівни про розірвання дого-
вору оренди.

Судове засідання відбудеться 27.07.2017 
року о 08 годині 30 хвилин у приміщенні Ток-
мацького районного суду Запорізької області 
за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. 
Володимирська, буд. 28.

Суддя Курдюков В.М.

Сушко Андрій Юрійович, останнє місце проживання чи меш-
кання: 51900, Дніпропетровська область, місто Кам’янське, б-р 
Незалежності, 5-52, викликається у відкрите судове засідання як 
відповідач на 11.00 годину 26 липня 2017 року в цивільній спра-
ві за позовом Сташевської Поліни Михайлівни до Сушка Андрія 
Юрійовича про позбавлення батьківських прав.

Відкрите судове засідання у цивільній справі відбудеться під 
головуванням судді Замкової Я.В. у приміщенні Дніпровського 
районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської об-
ласті за адресою: м. Кам’янське, вул. Тритузна, 166, 2 поверх, 
кабінет № 13.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування ого-
лошення в пресі, відповідач Сушко Андрій Юрійович вважається 
повідомленим про час і місце розгляду справи.

У разі неявки відповідача, справу буде розглянуто за його від-
сутності.

Суддя Я.В. Замкова

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, 
м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, 39а) розглядає 
цивільну справу 227/1178/17 за позовом Публічного акціонерно-
го товариства «Державний ощадний банк України» в особі фі-
лії – Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Столбцова 
Сергія Леонідовича про стягнення заборгованості.

Відповідач Столбцов Сергій Леонідович, 5 травня 1964 ро-
ку народження, уродженець: сел. Біляївка Первомайського р-ну 
Харківської області, викликається на 1 серпня 2017 року о 10.40 
годині до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 3, 
для участі у розгляді справи.

Відповідачу пропонується подати письмові пояснення по су-
ті позову та за наявністю заперечення проти позову та докази. 
У випадку неприбуття, він повинен повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Кошля А.О.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає 
Бєлоусову Ганну Вікторівну в судове засідання як відповідачку 
в справі № 319/593/17 за позовом ПАТ «Державний Ощадний 
банк України» в особі філії – Донецьке обласне управління AT 
«Ощадбанк» про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором, яке відбудеться о 09 год. 00 хв. 26.07.2017 року в примі-
щенні суду за адресою: вул. Центральна, 26а, смт Більмак, Біль-
мацький район, Запорізька область, 71001. Відповідачці пропо-
нується надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі 
неявки відповідачки в судове засідання, справа згідно з вимога-
ми ЦПК України може бути розглянута за її відсутності. Відпові-
дачка у випадку неявки в судове засідання зобов’язана повідо-
мити суд про причини неявки.

Суддя В.М. Ходько

Марківський районний суд Луганської об-
ласті повідомляє, що 06.07.2017 р. по цивіль-
ній справі № 417/4084/17 за позовною заявою 
Вірста Катерини Валеріївни в особі представни-
ка адвоката Голоп’ят Олександра Вікторовича 
до Вірста Олександра Івановича про розірвання 
шлюбу було ухвалено заочне рішення, позовні 
вимоги задоволені повністю.

Суддя Дідоренко А.Е.
Одночасно роз’яснюємо відповідачу по спра-

ві, що заочне рішення може бути переглянуто 
Марківським районним судом Луганської об-
ласті шляхом подання відповідачем заяви про 
перегляд заочного рішення до цього суду про-
тягом десяти днів з дня опублікування цієї за-
яви.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. То-
рецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за позовною 
заявою ПАТ «Державний ощадний банк України» до Белозьоро-
ва Олександра Юрійовича про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі: Белозьоров Олександр Юрійович (заре-
єстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Буд. Партизан, буд. 83, 
кв. 35), викликається на 27 липня 2017 року об 11.00 год. до су-
ду, каб. №7, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач, зареєстроване місце проживання (перебування), 
місцезнаходження чи місце роботи якого невідоме, викликаєть-
ся в суд через оголошення у пресі. З опублікуванням оголошен-
ня про виклик, відповідач вважається повідомленим про час і 
місце розгляду справи.

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 у його відсутність.

Суддя В.В. Мигалевич

Суддею Бердянського міськрайонного суду Дністрян О.М. 
(за адресою: м, Бердянськ, вул. Консульська, б. 64, каб. № 
410) 13 вересня 2017 року о 09 годині 30 хвилин буде роз-
глядатись справа № 310/2745/17 за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Державний Ощадний банк України» 
в особі філії – Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» 
до Волоха Віталія Миколайовича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Суд викликає як відповідача Волоха Віталія Миколайови-
ча.

Явка відповідача у справі обов’язкова. У разі неявки спра-
ва буде розглянута за його відсутності.

Шевченківський районний суд м. Києва за адресою: м. Ки-
їв, вул. Дегтярівська, 31-А (каб. 310), викликає на 14.09.2017 
року о 14 год. 00 хв. Веліжинського Сергія Володимировича 
як відповідача по справі за позовом Палійчук Оксани Анато-
ліївни до Веліжинського Сергія Володимировича, третя осо-
ба: Служба у справах дітей Шевченківської районної в місті 
Києві державної адміністрації, про позбавлення батьківських 
прав та стягнення аліментів.

Відповідач викликається в судове засідання, у разі неявки 
справа розглядатиметься в його відсутність.

Суддя Савицький О.А.

Суддею Бердянського міськрайонного суду Дністрян О.М. 
(за адресою: м. Бердянськ, вул. Консульська, б. 64, каб. № 
410) 1 вересня 2017 року об 11 годині 00 хвилин буде роз-
глядатись справа № 310/2401/17 за позовом Чайка Наталі 
Миколаївни до Бринкевича Юрія Сергійовича, третя особа 
– виконавчий комітет Бердянської міської ради Запорізької 
області, про визнання особи такою, що втратила право ко-
ристування житловим приміщенням.

Суд викликає як відповідача  Бринкевича Юрія Сергійо-
вича.

Явка відповідача у справі обов’язкова. У разі неявки спра-
ва буде розглянута за його відсутності.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, а 

саме: квартира, яка знаходиться за адресою: м. Донецьк, 

пр. Ленінський, буд. 15а, кв. 29, за №7058 від 15.06.1998 р., ви-

дане Представництвом Фонду державного майна Укра-

їни в м. Донецьку, керівником представництва Рассоха 

М.П., на ім’я Волкова Олена Миколаївна, Волков Олек-

сандр Іванович, Волкова Тетяна Олександрівна, вважати 

недійсним у зв’язку з втратою.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Підозрюваний Станков Андрій Вікторович, 22.12.1968 р.н.,останнє 
відоме місце проживання: Донецька обл., м. Донецьк, вул. Незалеж-
ності, буд. 26-а, кв. 10, на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, 
вам необхідно з’явитись до УСБУ в Житомирській області: м. Жито-
мир, вул. Фещенка-Чопівського, 7, до слідчого Турлія О.В., р.т. (0412) 
405149 о 10 годині на 25.07.2017, 26.07.2017 та 27.07.2017 для учас-
ті у слідчих та процесуальних діях (отримання повідомлення про пі-
дозру, допиту як підозрюваного, впізнання тощо), а також о 10 го-
дині 31.07.2017, 01.08.2017 та 02.08.2017, для виконання вимог ст. 
290 КПК України – ознайомлення з матеріалами кримінального про-
вадження №22016060000000039 від 26.09.2016, у якому ви є підо-
зрюваним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 
1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Підозрювана Вовк Жанна Миколаївна, 19.02.1960 р.н., остан-
нє відоме місце проживання: Донецька обл., Ясинуватський район,  
с. Новобахмутівка, вул. Садова, буд. 18, на підставі ст.ст. 133, 135, 
297-5 КПК України, вам необхідно з’явитись до УСБУ в Житомирській 
області: м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 7, до слідчого Тур-
лія О.В., р.т. (0412) 405149 о 10 годині на 25.07.2017, 26.07.2017 та 
27.07.2017 для участі у слідчих та процесуальних діях (отримання по-
відомлення про підозру, допиту як підозрюваної, впізнання тощо), а 
також о 10 годині 31.07.2017, 01.08.2017 та 02.08.2017, для виконан-
ня вимог ст. 290 КПК України – ознайомлення з матеріалами кримі-
нального провадження №22016060000000039 від 26.09.2016, у якому 
ви є підозрюваною у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Свідоцтво про право власності на нерухоме май-

но, а саме: квартира, яка знаходиться за адресою: 

м. Донецьк, вул. Вільямса, буд. 19, кв. 2, серія та 

номер САК №64252 від 21.05.2014 р., індексний но-

мер 21905687, видане Реєстраційною службою Во-

рошиловського районного управління юстиції у міс-

ті Донецьку, державним реєстратором Аврамченко 

С.С., на підставі рішення про державну реєстрацію 

прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індек-

сний номер 13189216 від 21.05.2014 р. на ім’я Са-

фонова Ольга Олександрівна, вважати недійсним у 

зв’язку з втратою.

Куйбишевський районний суд Запорізької облас-

ті викликає відповідача Раджабова Василя Сергійо-

вича, 24.10.1980 р.н., у судове засідання, яке при-

значене на 14 год. 00 хв. 24.07.2017 року, для роз-

гляду цивільної справи №319/584/17 за позовом Пу-

блічного акціонерного товариства «Кредобанк» до 

Раджабова Василя Сергійовича про стягнення за-

боргованості за кредитним договором, яке відбу-

деться за адресою: вул. Центральна, 26а, смт Біль-

мак Більмацького району Запорізької області.

Суддя Валігурський Г.Ю.

Зіньківський райсуд Полтавської обл. (адреса суду: 
38100, Полтавська обл., м. Зіньків, вул. Комунарська, 2) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться  
23.08.2017 о 08:50 до Федосієнко Наталія Павлівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 38101, Полтавська обл., м. Зінь-
ків, вул. Щорса, буд. 34, кв. 1) справа № 530/438/17, суддя 
Должко С. Р.

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.

Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпро-
петровська (адреса суду: 49072, Дніпропетровська обл., 
м.Дніпро, вул. Новоселівська, 9) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться:

15.08.2017 о 08:30 до Манько Надія Петрівна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дні-
про, вул. Манкевича буд. 68) справа № 199/2778/17, суддя 
Якименко Л. Г.

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.

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської обл. 
(адреса суду: 77300, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. 
Молодіжна,10) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться    16.08.2017 о 14:15 до Угриновський Ро-
ман Тарасович (останнє відоме місце реєстрації: 77300, Іва-
но-Франківська обл., м.Калуш, вул. Смольського 43) справа 
№ 345/405/17, суддя Сухарник І. І

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

Козелецький районний суд Чернігівської області викли-
кає відповідача Завацького Дмитра Миколайовича, 15 жов-
тня 1993 року народження, зареєстрованого: с. Котів, вул. 
Коротенка, б. 36 Козелецького району Чернігівської облас-
ті, у судове засідання на 09.30 годину 25 липня 2017 року 
(17000, смт Козелець, вул. Свято-Преображенська, 7 Чер-
нігівської області) у цивільній справі за позовом Публічно-
го акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк»  
м. Києва до Завацького Дмитра Миколайовича про стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач 
вважається повідомленим про день, час і місце розгляду 
справи. В разі неявки відповідача в судове засідання спра-
ва може бути розглянута за його відсутності.

Суддя Соловей В.В.
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Богуславський районний суд Київської області викликає Тимошенка Олега Андрі-

йовича (останнє відоме місце проживання: м. Богуслав Київської області, вул. Собор-

на (колишня Комсомольська), 17, кв. 45) як відповідача в судове засідання в цивіль-

ній справі № 358/766/17 за позовом Комунального підприємства Богуславської ра-

йонної ради «Богуславтепловодопостачання» до Тимошенка Олега Андрійовича про 

стягнення заборгованості за спожиту теплову енергію.

Судове засідання відбудеться 31 липня 2017 року о 16 годині 00 хвилин у примі-

щенні суду за адресою: Київська область, м. Богуслав, вул. І.Франка, 29а.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки, справу буде розглянуто за вашої відсут-

ності. Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове засі-

дання.

Суддя М.Б. Тітов

Ковпаківський районний суд м.Суми (адреса суду: 40000, Сумська обл., м. Суми, вул. Першо-

травнева, 12) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованос-

ті, у судове засідання, яке відбудеться:

      31.07.2017 о 08:30 до Шкурат Едуард Анатолійович (останнє відоме місце реєстрації: 40032, 

Сумська обл., м. Суми, вул. Новомістенська, буд. 33, кв. 30) справа № 592/2065/17, суддя Труха-
нова Л. М.

      14.09.2017 о 10:30 до Панов Олександр Вікторович (останнє відоме місце реєстрації: 40020, 

Сумська обл., м. Суми, вул. Курська, буд. 133, гурт.) справа № 592/6384/17, суддя Князєв В. Б.
      15.09.2017 о 10:30 до Лісненко Людмила Іванівна (останнє відоме місце реєстрації: 42202, 

Сумська обл., м. Суми, пр. Баумана, буд. 12, к. 2, гурт.) справа № 592/6298/17, суддя Князєв В. Б.
      У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки спра-

ва буде розглянута за його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

      З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважається належним чином по-

відомленим про час, день та місце проведення судового засідання.

ДП Видавництво і друкарня «Таврида», за-
реєстрована за адресою: 95040, АРК, м. Сімфе-
рополь, вул. Генерала Васильєва, 44, виклика-
ється як відповідач Дарницьким районним су-
дом м. Києва в судове засідання, яке відбудеть-
ся 23 серпня 2017 року о 14 год. 00 хв. у цивіль-
ній справі за позовом Литвакової Олени Михай-
лівни до ДП Видавництво і друкарня «Таврида» 
про стягнення грошових коштів.

Судове засідання відбудеться під голову-
ванням судді Леонтюк Л.К. у приміщенні Дар-
ницького районного суду м. Києва за адресою: 
02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 14, каб. 
4, зал 5.

У разі неявки відповідача в судове засідан-
ня, справа буде розглянута у його відсутність з 
урахуванням наявних у ній доказів відповідно до 
чинного законодавства.

Кегичівський районний суд Харківської області викликає на судове 
засідання, яке відбудеться 01 серпня 2017 року о 8.30 у приміщенні 
Кегичівського районного суду по вул. Миру, 26, смт Кегичівка Харків-
ської області, відповідача Бушміна Олександра Миколайовича, 25 бе-
резня 1993 р.н., по цивільній справі №624/364/17 за позовом Бушмі-
ної Олени Сергіївни до Бушміна Олександра Миколайовича про розі-
рвання шлюбу. Відповідно з ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опублікуванням 
оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час 
та місце розгляду справи. У разі неявки відповідача до суду справу 
буде розглянуто на підставі наявних у справі матеріалів.

Суддя Н.М. Куст

Новопсковський районний суд Луганської обл. (адреса суду: 
92300, Луганська обл., смт Новопсков, вул.Леніна, 28) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборго-
ваності, у судове засідання, яке відбудеться 24.07.2017 о 08:00 до 
Риб’янець-Іванів Любов Дмитрівна (останнє відоме місце реєстрації: 
92351, Луганська обл., с. Писарівка, вул. Пархоменка, буд. 13) справа 
№ 420/854/17, суддя Стеценко О. С.

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

Втрачений судновий 

квиток на човен КАС-

1742-К, № квитка 845759 

на ім’я Авраменко  

Віктор Іванович,  

вважати недійсним.

Лебединський районний суд Сумської обл. (адреса суду: 42200, 
Сумська обл., м. Лебедин, вул. Петропавлівська, 2) викликає відпові-
дача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться  31.07.2017 о 16:00 до Шрамченко 
Андрій Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 42240, Сум-
ська обл., Лебединський р-н, с. Ворожба, пров. Ковалівський, буд. 8, 
кв. 7) справа № 580/419/17, суддя Стеценко В. А.

      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.

Заліщицький районний суд Тернопільської обл. (адреса суду: 
48664, Тернопільська обл., м. Заліщики, вул. Лисенка, 1) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборго-
ваності, у судове засідання, яке відбудеться   24.07.2017 о 13:20 до 
Бандусяк Михайло Анатолійович (останнє відоме місце реєстрації: 
48601, Тернопільська обл., м. Заліщики, вул. Крушельницької, буд. 
52а) справа № 597/589/17, суддя Торська І. 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.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає Мам-
мадова Мурада Ахмед огли в судове засідання як відповідача у справі 
№ 319/605/17 за позовом Рогової Ганни Олександрівни про розірван-
ня шлюбу, яке відбудеться о 12 год. 00 хв. 26.07.2017 року в примі-
щенні суду за адресою: вул. Центральна, 26а, смт Більмак, Більмаць-
кий район, Запорізька область, 71001. Відповідачу пропонується на-
дати свої заперечення щодо позову та докази. У разі неявки відпові-
дача в судове засідання, справа згідно з вимогами ЦПК України мо-
же бути розглянута за його відсутності. Відповідач у випадку неявки 
в судове засідання зобов’язаний повідомити суд про причини неявки. 

Суддя В.М. Ходько

Довідки, видані виконкомом 

Кузьминогребельської сільської 

ради Христинівського району 

Черкаської області, форми 3 ДФ 

за №№ 207, 208, 209, 210, 211, 

212 від 16.06.2016 р. за №№ 214, 

215 від 05.07.2016 року, вважа-

ти недійсними.

Болехівський міський суд Івано-Франківської області викликає 
відповідача Коржака Івана Михайловича, 06.01.1985 року народжен-
ня, проживаючого в с. Козаківка, вул. Незалежності, 39 Болехівської 
міської ради Івано-Франківської області, для явки в судове засідан-
ня по цивільній справі за позовом Гошовської Галини Василівни до 
Коржака Івана Михайловича, третя особа: Болехівська міська рада 
(виконком) Івано-Франківської області в особі Органу опіки та піклу-
вання, про позбавлення батьківських прав, яке відбудеться 1 серпня 
2017 року об 11 год. 00 хв. за адресою: м. Болехів, вул. Коновальця, 
34а Івано-Франківської області.

Суддя В.Б. Сметанюк

Сахновщинський районний суд Харківської області повідомляє, 

що 12.07.2017 року було ухвалено заочне рішення по цивільній спра-

ві №634/440/17 за позовом Клочко Яни Сергіївни до Горового Юрія 

Володимировича про розірвання шлюбу.

Горовий Юрій Володимирович має право звернутися до Сахнов-

щинського районного суду Харківської області за адресою: вул. 

Шмідта, 8, смт Сахновщина Харківської області, для отримання копії 

заочного рішення по вищевказаній цивільній справі.

Суддя О.С. Зимовський

Новопсковський районний суд Луганської області викликає Мос-
каленка Івана Олександровича як відповідача в судове засідання для 
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Кредобанк» до Моска-
ленка Івана Олександровича про стягнення заборгованості, яке від-
будеться 26 липня 2017 року о 08 год. 30 хв. (резервна дата судового 
засідання – 1 серпня 2017 року о 08 год. 30 хв.) у приміщенні Ново-
псковського районного суду за адресою: вул. Українська, 28, смт Но-
вопсков Луганської області.

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

Суддя О.С. Стеценко

Білокуракинський район-
ний суд Луганської області по-
відомляє, що 12 липня 2017 ро-
ку розглянуто цивільну справу 
№409/1164/17 за позовом Васи-
льєвої Інни Михайлівни до Васи-
льєва Геннадія Вікторовича про 
розірвання шлюбу та винесено 
заочне рішення про задоволен-
ня позову в повному обсязі.

Суддя Третяк О.Г.

Рівненський районний суд Рівненської області викликає в судове 
засідання як відповідача Лупуляка Віктора Миколайовича, який за-
реєстрований за адресою: с. Бармаки, вул. Шкільна, 11 Рівненсько-
го району та області, по цивільній справі за позовом Артемчук Євдокії 
Іванівни до Лупуляка Віктора Миколайовича про визнання особи та-
кою, що втратила право користування житловим приміщенням. Судо-
ве засідання відбудеться в приміщенні Рівненського районного суду 
Рівненської області за адресою: м. Рівне, вул. П.Могили, 24, 25 лип-
ня 2017 року о 14.30 год.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважаєть-
ся повідомленим про час та місце проведення судового засідання і 
у випадку неявки, засідання може бути проведено у його відсутність.

Суддя Таргоній М.В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. 
Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільні спра-
ви за позовною заявою Публічного акціонерного товариства «Цен-
тренерго» в особі відокремленого підрозділу Вуглегірська TЕC ПАТ 
«Центренерго» до Шелудякової Лідії Олександрівни, Аніцой Світла-
ни Вікторівни про стягнення заборгованості за комунальні послуги.

Відповідачка по справі 219/5517/17 Шелудякова Лідія Олексан-
дрівна, 9 жовтня 1950 року народження, проживає за адресою, вка-
заною в позовній заяві: Донецька область, Бахмутський р-н, м. Світ-
лодарськ, 19/55, викликається на 27 липня 2017 року о 09 годині 15 
хвилин до суду, для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачка по справі 219/5512/17 Аніцой Світлана Вікторівна, 3 
грудня 1971 року народження, проживає за адресою, вказаною в по-
зовній заяві: Донецька область, Бахмутський р-н, м. Світлодарськ, 
25/102, викликається на 27 липня 2017 року о 09 годині 00 хвилин до 
суду, для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачам по справах пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачів, вони по-
винні повідомити суд про причину неявки, інакше справи будуть роз-
глянуті в їхню відсутність.

Суддя Т.В. Давидовська

Корольовський районний суд м. Житоми-
ра викликає Бардашевського Олега Вікторови-
ча та Бардашевського Віктора Володимировича 
як обвинувачених у кримінальному провадженні 
№ 296/12587/15-к по обвинуваченню у вчинен-
ні злочину в судове засідання, що відбудеться 
01.08.2017 року о 09.30 год. у приміщенні Ко-
рольовського районного суду м. Житомира за 
адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 
1-К (300), головуючий суддя Скрипка О.В.

Явка обвинувачених в судове засідання 
обов’язкова.

У разі неявки обвинувачених, оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за від-
сутністю обвинувачених в порядку спеціального 
судового провадження.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області 
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, 39а) роз-
глядає цивільну справу 227/2014/17 за позовом Добропільської 
міської ради до Тучак Рити Миколаївни (відповідачка 1), Туча-
ка Миколи Івановича (відповідач 2), Тучака Іллі Миколайовича 
(відповідач 3), Тучака Івана Миколайовича (відповідач 4), Рябухи 
Миколи Юрійовича (відповідач 5) про визнання особи такою, що 
втратила право користування житловим приміщенням, заінтере-
сована особа – ОСББ «Ромашка».

Відповідач Рябуха Микола Юрійович, 1986 року народження, 
викликається на 27 липня 2017 року о 16.00 годині до Добро-
пільського міськрайонного суду, кабінет № 3, для участі у роз-
гляді справи.

Відповідачу пропонується подати письмові пояснення по су-
ті позову та за наявністю заперечення проти позову та докази. 
У випадку неприбуття, він повинен повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Кошля А.О.

До  уваги Учасників (засновників)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОГІСТІК  

ДЕЛІВЕРІ ЕКСПРЕС»
(код ЄДРПОУ 36610585, місцезнаходження: 66300, Одеська  

обл., м. Котовськ, вул. 50  років Жовтня 216A)
Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних 

зборів учасників (засновників) Товариства.
Місце реєстрації учасників та проведення позачергових за-

гальних зборів: 66300, Одеська  обл., м. Котовськ, вул. 50  ро-
ків Жовтня, 216A.

Дата та час початку і закінчення реєстрації учасників (пред-
ставників учасників (засновників) для участі у позачергових за-
гальних зборах: 21 серпня 2017 року, з 9 години 00 хвилин до 10 
години 00 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних 
зборів: 21 серпня 2017 року о 10 годині 00 хвилин.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
2. Про примусове виключення Шаміна Євгена Олександрови-

ча із складу учасників товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «ЛОГІСТІК ДЕЛІВЕРІ ЕКСПРЕС» у відповідності до умов Стату-
ту Товариства та положень чинного законодавства.

3. Про виплату частки статутного капіталу Шаміну Євгену 
Олександровичу.

4. Про збільшення частки Гусєва Василя Борисовича та пере-
розподіл часток учасників товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «ЛОГІСТІК ДЕЛІВЕРІ ЕКСПРЕС».   

 5. Про внесення змін до установчих документів Товариства з 
обмеженою відповідальністю «ЛОГІСТІК ДЕЛІВЕРІ ЕКСПРЕС»  у 
новій редакції та проведенням державної реєстрації у відповід-
них органах з дотриманням вимог чинного законодавства Укра-
їни.

Даний проект порядку денного позачергових загальних збо-
рів Товариства вважати порядком денним позачергових загаль-
них зборів Товариства, які скликаються на 21 серпня 2017 ро-
ку, у разі відсутності пропозицій до нього від інших учасників 
(засновників).

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, 
Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5) розглядає ци-
вільну справу за позовною заявою Публічного акціонерного то-
вариства «Державний ощадний банк України» до Катасонова Іва-
на Олександровича про стягнення заборгованості за кредитом.

Відповідач по справі Катасонов Іван Олександрович (останнє 
відоме суду місце реєстрації за адресою: Донецька обл., Бахмут-
ський р-н, смт Луганське, вул. Хліборобів, буд. 43/1) викликаєть-
ся 27 липня 2017 року на 09 годину 00 хвилин до суду, каб. 301, 
для участі в розгляді справи по суті.

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

Суддя Конопленко О.С.

Корольовський районний суд м. Житомира 
викликає Бурлаку Олександра Максимовича та 
Бурлаку Ігоря Максимовича як обвинувачених у 
кримінальному провадженні № 296/1955/16-к по 
обвинуваченню у вчиненні кримінального пра-
вопорушення за ч. 1 ст. 258-3 КК України, під 
головуванням судді Аксьонова В.Є. в підготов-
че судове засідання, що відбудеться 16 серпня 
2017 р. об 11 год. 30 хв. та 31 серпня 2017 ро-
ку о 14 год. 30 хв. у приміщенні Корольовсько-
го районного суду м. Житомира за адресою:  
м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 2-К (106).

Явка обвинувачених в судове засідання 
обов’язкова.

Болградський районний суд Одеської області повідомляє відпо-
відача Такоогло В’ячеслава Валерійовича, 27 квітня 1975 року на-
родження, останнє відоме місце реєстрації за адресою: вул. 25 Ча-
паєвської дивізії, № 61, кв. 65, м. Болград, Одеська область, що 
19.09.2017 року об 11.00 годині в залі судового засідання № 4 Бол-
градського районного суду Одеської області за адресою: Одеська об-
ласть, м. Болград, вул. 25 Серпня, № 192, відбудеться судове засідан-
ня по цивільній справі № 497/643/17-ц за позовом Такоогло Людми-
ли Іванівни, діючої в інтересах неповнолітньої доньки Піркової Валерії 
Валеріївни до Такоогло В’ячеслава Валерійовича, третя особа: Бол-
градська міська рада Одеської області, про визнання особи такою, 
що втратила право користування житловим приміщенням.

Болградський районний суд пропонує відповідачу Такоогло 
В’ячеславу Валерійовичу подати пояснення, заперечення та усі наявні 
у нього докази по справі особисто або через представника.

У разі неявки в судове засідання Такоогло В’ячеслава Валерійови-
ча, справа може бути розглянута за відсутністю відповідача та його 
представника за наявними в ній доказами.

Суддя С.В Кодінцева

Приморський районний суд За-
порізької області викликає в судо-
ве засідання на 27 липня 2017 року 
о 08.00 годині (резервна дата 2 серп-
ня 2017 року о 08.00 годині) за адре-
сою: Запорізька область, м. При-
морськ, вул. Соборна, 84, як відпові-
дачку Халімонову Наталю Григорів-
ну по цивільній справі № 326/706/17 
за позовом Публічного акціонерно-
го товариства «Державний ощадний 
банк України» в особі філії – Доне-
цьке обласне управління AT «Ощад-
банк» до Халімонової Наталі Григо-
рівни про стягнення заборгованості 
за кредитним договором.

У разі неявки відповідачки в судо-
ве засідання на вказані дату та час, 
справу буде розглянуто за її відсут-
ності.

Суддя О.М. Чапланова

Приморський районний суд За-
порізької області викликає в судо-
ве засідання на 28 липня 2017 року 
о 08.00 годині (резервна дата 3 серп-
ня 2017 року о 08.00 годині) за адре-
сою: Запорізька область, м. При-
морськ, вул. Соборна, 84, як відпо-
відачку Сіміохіну Світлану Іванів-
ну по цивільній справі №326/787/17 
за позовом Публічного акціонерно-
го товариства «Державний ощадний 
банк України» в особі філії – Доне-
цьке обласне управління AT «Ощад-
банк» до Сіміохіної Світлани Іванів-
ни про стягнення заборгованості за 
кредитним договором.

У разі неявки відповідачки в судо-
ве засідання на вказані дату та час, 
справу буде розглянуто за її відсут-
ності.

Суддя О.М. Чапланова

Краснолиманським міським су-
дом Донецької області (84406, м. 
Лиман, вул. Незалежності, 13) роз-
глядається цивільна справа № 
236/1834/17 за позовом Публічного 
акціонерного товариства «Держав-
ний Ощадний банк України» в особі 
філії – Донецьке обласне управління 
AT «Ощадбанк» до Григор’євої Юлії 
Вікторівни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором у роз-
мірі 14 089,73 гривні.

Відповідачка Григор’єва Юлія Ві-
кторівна викликається до каб. № 20 
суду на 25 липня 2017 року о 08 го-
дині 00 хвилин, для участі у розгляді 
справи по суті.

Відповідачці пропонується нада-
ти свої заперечення щодо позову та 
докази. У разі неявки відповідачки 
справа буде розглянута у її відсут-
ності за наявними доказами.

Суддя Сердюк Н.В.

Новопсковський районний суд 

Луганської області 14.05.2015 року 

ухвалив заочне рішення по цивіль-

ній справі ЄУ № 420/1052/15-ц за по-

зовом Агібалової Діани Сергіївни до 

Агібалова Дмитра Володимировича 

про розірвання шлюбу.

Відповідачу роз’яснюються ви-

моги ст. 228 ЦПК України: заочне рі-

шення може бути переглянуте су-

дом, що його ухвалив, за письмо-

вою заявою відповідача. Заява про 

перегляд заочного рішення може бу-

ти подана протягом десяти днів з дня 

отримання його копії.

Суддя О. С. Стеценко

Білокуракинський районний суд 

Луганської області викликає в судо-

ве засідання представника відповіда-

ча – Луганської міської ради (91055, 

м. Луганськ, вул. Коцюбинського, б. 

14) по справі № 409/766/17 (прова-

дження №2/409/491/17) за позовом 

Квашина Юрія Васильовича та Ква-

шина Олександра Васильовича про 

визнання права власності в порядку 

спадкування.

Судове засідання відбудеть-

ся 25.07.2017 р. (резервна дата 

28.07.2017 року) о 16.00 годині в залі 

суду за адресою: Луганська область, 

смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О.Г.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької 
області (84100, м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, буд. 2) розглядає цивільну справу № 
2/243/3023/2017 за позовом Андріївської сіль-
ської ради Слов’янського району Донецької об-
ласті до Чернюка Віталія Вікторовича про визнан-
ня особи такою, що втратила право користування 
житлом. Відповідач у справі Чернюк Віталій Вікто-
рович, останнє відоме місце мешкання якого: с. 
Андріївка Слов’янського району Донецької облас-
ті, вул. Лісова (Комсомольська), будинок 31, ви-
кликається до суду на 1 вересня 2017 року о 09 
годині 00 хвилин (запасна дата 4 вересня 2017 ро-
ку на 09.00 годину), для участі у розгляді справи 
по суті.

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

Суддя М.О. Гусинський
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 21 ЛИПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +15  +20 +28 +33 Черкаська +15  +20 +28 +33
Житомирська +15  +20 +28 +33 Кіровоградська +15  +20 +28 +33
Чернігівська +15  +20 +28 +33 Полтавська +15  +20 +28 +33
Сумська +15  +20 +28 +33 Дніпропетровська +15  +20 +28 +33
Закарпатська +15  +20 +28 +33 Одеська +15  +20 +31 +36
Рівненська +15  +20 +28 +33 Миколаївська +15  +20 +31 +36
Львівська +15  +20 +28 +33 Херсонська +15  +20 +31 +36
Івано-Франківська +15  +20 +28 +33 Запорізька +15  +20 +28 +33
Волинська +15  +20 +28 +33 Харківська +15  +20 +28 +33
Хмельницька +15  +20 +28 +33 Донецька +15  +20 +28 +33
Чернівецька +15  +20 +28 +33 Луганська +15  +20 +28 +33
Тернопільська +15  +20 +28 +33 Крим +15  +20 +28 +33
Вінницька +15  +20 +28 +33 Київ +17  +19 +31 +33

Укргiдрометцентр

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

ДО ВИТОКІВ. Днями в меж-
ах історико-меморіального 
проекту «Місця пам’яті Укра-
їнської революції» до етногра-
фічного комплексу в селі Вер-
шина Друга Більмацького ра-
йону Запорізької області за-
вітали члени обласної науко-
во-редакційної групи. Три ро-
ки тому з ініціативи учасни-
ка Революції гідності виклада-
ча права Василя Скрибця тут 
засновано громадське форму-
вання з охорони правопорядку 
«Берда». З перших днів АТО 
добровольці стояли на блок-
постах на східних кордонах 
Запорізької області, відправи-
ли на фронт десятки тонн гу-
манітарних вантажів, ремонту-
вали військову техніку, допо-

магали госпіталю й частинам 
української армії. Серед ба-
гатьох самооборон, що сфор-
мували після перемоги Май-
дану в містах і районах облас-
ті, «Берда» єдина, що досі діє, 
уникаючи розколів і внутріш-
ніх чвар.

Активісти спільно з головою 
Смирновської громади Олек-
сандром Романюком з’ясували, 
що в грудні 1920 року в місцевій 
церкві Успіння Пресвятої Бого-
родиці побував Нестор Махно. 
Вирвавшись з оточення чер-
воних під Токмаком, він пряму-
вав на визволення Бердянська. 
Страх радянської влади перед 
легендарним отаманом був на-
стільки великим, що місцеву 
церкву зруйнували 1983 року, 
напередодні краху комуністич-
ного режиму. Цей об’єкт пода-
но до загальнодержавного реє-

стру місць Української револю-
ції, який готує Український ін-
ститут національної пам’яті. Ва-
силь Скрибець мріє збудувати 
тут дерев’яну капличку. За сло-
вами заступника директора де-
партаменту інформаційної ді-
яльності та комунікацій з гро-
мадськістю Запорізької ОДА 
Олександра Зубченка, обласна 
влада допоможе з оновленням 
меморіальної дошки.

Поряд з руїнами церкви 
більмацькі патріоти відкрили 
пам’ятник жертвам комуністич-
ного терору — єдиний в облас-
ті за останні роки. Голодомор, 
розкуркулювання, колективі-
зація забрали життя багатьох 
селян, проте відомі імена ли-
ше трьох простих колгоспникiв, 
яких заарештували і розстріля-
ли за надуманими звинувачен-
нями.

Окрасою села став народ-
ний музей, створений у колиш-
ньому зерносховищі. У його ко-
лекції багато унікальних речей: 
зразків зброї й амуніції, ткаць-
кого начиння XVII—XVIII сто-
літь, археологічних знахідок 
давніх епох, землевпорядних 
документів дореволюційної Ро-
сії. Окрему експозицію присвя-
чено участі жителів району в 
проведенні АТО, фронтовому 
волонтерстві, вшануванню за-
гиблих героїв.

Багато уваги команда одно-
думців приділяє розвитку зе-
леного туризму. Неподалік ви-
токів річки Берда вершинці збу-
дували місток закоханих із ві-
тряним млином, стилізовані 
пам’ятники першим поселен-
цям, географічним координа-
там села і придорожньому ко-
лодязю.

Історія Української революції оживає  
в народному музеї

Веселка проти… сміття
Марія ЛАГІДНА  

для «Урядового кур’єра»

ДОСВІД. У Тульчині на Вінниччині  вихованці дитсадків  вчаться 
розпізнавати кольори трохи інакше, ніж це роблять їхні однолітки 
деінде. Жовтий вони асоціюють із контейнером для збирання плас-
тику, зелений — з ємністю для скла, а в синій безпомилково кла-
дуть використаний папір та картон. 

Ідеться про узвичаєну для всіх європейців методологію розділь-
ного збирання побутових відходів, до якої тамтешні малюки звика-
ють заледве не з колиски. Віднедавна таку практику запровадили 
й на Вінницькому Поділлі. Днями тут урочисто відкрили сучасний 
полігон для утилізації твердих побутових відходів, де встановлено 
дренажну систему, обладнано під’їзні  дороги, здійснено відповідні 
протипожежні заходи тощо. Планують спорудити сортувальну і пе-
реробну станції.

— Певна річ, новація не з дешевих — обійшлася громаді в 13 
мільйонів гривень, — зазначає голова місцевої райдержадміністра-
ції Микола Підболячний. — Коштами допомогла держава, залучи-
ли міжнародні інституції. Та головне — це яскравий приклад між-
муніципальної співпраці, коли міська влада знайшла спільну мову з 
довколишніми селами. Усі разом змогли переконати громадян, що 
чистота довкілля,  вчасне збирання і переробка сміття — то запору-
ка кращого життя  не лише сьогодні, а й у майбутньому.

Завважимо, що чинний Закон «Про співробітництво територі-
альних громад» сприяє розв’язанню таких гострих спільних про-
блем, як утилізація, сортування та переробка сміття. До речі, цю 
співпрацю визнано одним із пріоритетів цьогорічного загально-
українського конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядуван-
ня», який проводить вітчизняний Мінрегіон за підтримки Програ-
ми Ради Європи «Децентралізація і територіальна консолідація в 
Україні». 

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, 2) розглядає цивільну справу про стягнення заборгованості за позо-
вом ПАТ«Укрсоцбанк» до:

Купрєєва Дмитра Миколайовича, останнє місце реєстрації та проживання: Доне-
цька обл., м. Горлівка-7, вул. Болотникова, буд. 1, кв. 110, викликається 21 липня 
2017 року об 11 год. 00 хв. до суду, для участі у розгляді справи по суті.

Черкезова Вячеслава Івановича, останнє місце реєстрації та проживання: Доне-
цька обл., м. Донецьк, вул. Петровського, буд. 129а, кв. 28, викликається 21 липня 
2017 року об 11 год. 00 хв. до суду, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута у їхню відсутність.

Суддя Кузнецов Р.В.

ОГОЛОШЕННЯ

Матч «Динамо» — «Чорноморець» відбувся з порожніми 
трибунами, та на кількість голів це не вплинуло
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Торішні перемоги  
не зараховуються
ПРЕМ’ЄР-ЛІГА. Стартовий тур нового чемпіонату потішив 
відвідуваністю і  результативністю

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

Чемпіон і срібний при-
зер попереднього  се-

зону «Динамо» та «Шах-
тар» стартували з пере-
мог. Гірники на виїзді впев-
нено здолали полтавську 
«Ворсклу», забивши у во-
рота господарів три сухі 
м’ячі. Започаткував роз-
гром полтавців  Феррейра, 
відзначившись у середині 
другого тайму, а по перерві 
голи Марлоса й Алана Па-
тріка принесли гірникам 
першу перемогу в чемпіо-
наті й другу поспіль у но-
вому сезоні.

 А ось киянам для пере-
моги над «Чорноморцем» 
довелося докласти чима-
лих зусиль. Динамівці про-
пустили першими: вже на 
дев’ятій хвилині відзна-
чився Хобленко. Однак  ще 
до перерви зусиллями Ше-
пелєва та Ярмоленка під-
опічні Олександра Хац-
кевича змогли  відіграти-
ся, а згодом і вийти вперед. 
Утім, бодай ще раз засму-
тити кіпера моряків Без-
рука біло-синім не вдало-
ся. Як зазначив автор пер-
шого забитого м’яча у во-
рота одеського «Чорномор-
ця» півзахисник Володи-
мир Шепелєв, який раніше 
грав за одеситів, перший 
матч чемпіонату завжди 
грати важко, тим паче, що 
нещодавно у киян  була ви-
снажлива зустріч з доне-
цьким «Шахтарем» у матчі 
за суперкубок. Та головне, 
що  перемогли й набрали 
три очки.

На  результаті гри на-
голосив і  головний тре-

нер динамівців Олександр 
Хацкевич:  «Передовсім 
чекаю першого домашньо-
го матчу вже з уболіваль-
никами («Динамо» відбу-
вало покарання за пове-
дінку ультрас на одно-
му з матчів попередньо-
го сезону. — Авт.). Тому 
що з порожніми трибуна-
ми є відчуття товариської 
гри. Хоч би як налашто-
вувалися хлопці, присут-
ність уболівальників важ-
лива для команди. Коли 
вболівальники женуть ко-
манду вперед, є адрена-
лін, який вони передають. 
Хоч би як старалися, від-
чуття порожнього стадіо-
ну впливає. Найголовніше, 
що ми здобули три очки і 
спокійно готуватимемося 
до гри із «Шахтарем», — 

підсумував наставник бі-
ло-синіх. 

Матч другого туру чем-
піонату України між до-
нецьким «Шахтарем» і 
київським «Динамо від-
будеться  на харківсько-
му стадіоні «Металіст»  
22 липня.  

А найгучніша сенсація 
першого туру була в Запо-
ріжжі, де торішній брон-
зовий призер луганська 
«Зоря» мінімально посту-
пилася значно оновленій 
«Сталі».

 Красень-гол, який уда-
ром зі штрафного на 60-й 
хвилині забив півзахисник 
команди з Кам’янського 
Андрій Якимів, так і зали-
шився єдиним у зустрічі.

Серед решти матчів від-
значимо єврокубкову ду-

ель в Олександрії між міс-
цевим клубом та «Олімпі-
ком», переможцем у якій 
стала команда Романа 
Санжара, і «суху» нічию 
«Маріуполя» й «Вереса», 
котрі цього сезону попо-
внили елітний дивізіон.

 До речі,  матчі старто-
вого туру з огляду на те, 
що «Динамо» свій поєди-
нок проводило без гляда-
чів, відвідали 30 920 убо-
лівальників, повідомляє 
офіційний сайт ФФУ.

 ТАБЛО «УК»
Прем’єр-ліга-2017-2018  

1-й тур
Карпати — Зірка — 1:1  
Маріуполь — Верес — 0:0  
Зоря — Сталь — 0:1  
Олександрія — Олімпік — 0:2  
Ворскла — Шахтар — 0:3  
Динамо  — Чорноморець — 2:1
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