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СПОРТ ВИСОКИХ ДОСЯГНЕНЬ ДОКУМЕНТИ
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Вигравши п’ять турнірів 
упродовж цього року, 
українська тенісистка Еліна 
Світоліна виборола титул 
четвертої ракетки світу
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Віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального 
розвитку, будівництва та ЖКГ про розробки 
НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»

Антрацит надходить 
за графіком

ІМПОРТ. Учора в морському торговому порту «Южний» роз-
почато розвантаження третього балкера — судна Panamax SBI 
Reggae з вугіллям, яке прибуло із ПАР під прапором Ліберії. Це 
вже третя партія вугілля марки «А» з Південно-Африканської 
Республіки. 75 тисяч тонн антрациту планують розвантажити 
за дві доби, повідомляє УНІАН із посиланням на прес-службу 
ДП «МТП «Южний». Як зазначає в.о. директора порту Віталій 
Жуковський, держпідприємство вже відправило на вітчизняні 
ТЕС понад 150 тисяч тонн вугілля. 

Розвантаження попередніх двох суден тривало 4,5 доби, а 
відправку 2100 вагонів з антрацитом енергетики виконали за 
22 дні. Виробниче обладнання, портальні крани Tukan пра-
цюють на номінальних швидкостях і за графіком, залізнич-
ники вчасно надають необхідну кількість вагонів. Схема роз-
вантаження працює, як швейцарський годинник. Panamax SBI 
Reggae за характеристиками не відрізняється від попередніх 
суден, тому всі роботи буде виконано за графіком, — переко-
нані в керівництві порту «Южний».

ЦИТАТА ДНЯ

ГЕННАДІЙ ЗУБКО:

ЦИФРА ДНЯ

13,802 млрд м3 
становлять запаси природного газу 
в українських підземних сховищах 

(за даними оператора вітчизняної ГТС 
держкомпанії «Укртрансгаз») 

«Запропоновано 
кілька проектних рішень 

використання мембранних 
технологій очищення 

води з різних джерел для 
забезпечення Донеччини 

й Луганщини».

Бджолина допомога

Хід буксиром
ІНВЕСТГРА. Одеський порт, мабуть, таки отримає інвестора. Навіть якщо для цього портове 
держпідприємство доведеться ліквідувати

Іван ШЕВЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

Цікава і досить заплута
на багатоходівочка, схо

же, розгортається в Одесько
му торговому порту довкола 
його буксирного флоту. І сві

жий хід, що потрапив у стріч
ки новинних агенцій буквально 
днями, навряд чи буде остан
нім. Хоча припускаю, що фі
нал партії вже розписано. За
ступник міністра інфраструк
тури Юрій Лавренюк повідо
мив на своїй сторінці у Фейсбу

ці про те, що керівництво порту 
в односторонньому порядку ро
зірвало договір про співпрацю 
з ТОВ «Екофлот» у сфері по
слуг, які надає буксирний флот. 
Заступник міністра зауважив, 
що рішення це давно очікува
не, оскільки така співпраця 

«замість прибутків завдає дер
жавному підприємству збит
ків». Але, що цікаво, керівники 
держпідприємства «Одеський 
морський торговий порт» від 
початку обурювалися цією, за 
їхніми словами, нав’язаною їм 
співпрацею. Хоча, судячи з по

сту Юрія Лавренюка, на розрив 
відносин із приватним «Еко
флотом» вони пішли тільки під 
тиском міністерства — «після 
наполегливої рекомен
дації міністерства пояс
нити економічну доціль
ність співпраці».

8 Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті 
для випуску книжкової продукції за програмою 
«Українська книга»

ІНІЦІАТИВА. Пасічники із Хмельниччини запропонували 
унікальну програму для переселенців і учасників АТО
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Старобільський районний суд Луган-
ської області повідомляє, що 12.01.2017 
року було ухвалено заочне рішення по 
цивільній справі № 431/4921/16-ц за по-
зовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Столяренко 
Галини Ханбаліївни про стягнення боргу, 
яким кредитні вимоги задоволені, стягну-
то 64287 грн. 73 коп. та витрати за сплату 
судового збору.

Рішення може бути оскаржено до Апе-
ляційного суду Луганської області шля-
хом подання апеляційної скарги через 
Старобільський районний суд Луганської 
області через десять днів з дня публіка-
ції оголошення.

Суддя Березка О.М.

Сєвєродонецький міський суд Луган-
ської області повідомляє Малюкова Ан-
дрія Олеговича, мешканця міста Кадіївки 
(Стаханова) Луганської області, про ухва-
лення заочного рішення від 16 лютого 
2017 року по справі № 428/12568/16-ц за 
позовом Малюкової Олени Олександрів-
ни до Малюкова Андрія Олеговича про 
розірвання шлюбу.

Заочне рішення може бути перегляну-
те судом, що його ухвалив, за письмовою 
заявою відповідача, яку може бути пода-
но протягом десяти днів з дня отриман-
ня його копії.

Суддя Д.Б. Баронін

Яготинський районний суд Київської об-
ласті викликає Мандибуру Олександра Во-
лодимировича, 10 березня 1973 р.н., остан-
нє відоме місце проживання: м. Київ, вули-
ця Драгоманова, 1-Г, кв. 153, як відповіда-
ча в судове засідання по цивільній справі за 
позовом Мандибури Олени Леонідівни про 
стягнення аліментів, призначене до розгля-
ду на 09 годин 29 серпня 2017 року за адре-
сою: м. Яготин Київської області, вул. Неза-
лежності, 67.

У разі неявки Мандибури Олександра Во-
лодимировича в судове засідання справу бу-
де розглянуто за його відсутності на підставі 
наявних у справі доказів.

Суддя Л.І. Литвин

Сєвєродонецький міський суд Луганської об-
ласті повідомляє, що ухвалено заочне рішен-
ня по цивільній справі за позовом Публічно-
го акціонерного товариства «Державний ощад-
ний банк України» в особі філії Луганського об-
ласного управління AT «Ощадбанк» м. Сєвєро-
донецьк до Тисленка Сергія Володимировича 
(останнє відоме місце проживання: м. Кадіїв-
ка (Стаханов), вул. 60 років Октября, 11/32) Не-
беського Євгена Сергійовича (м. Кадіївка (Ста-
ханов), вул. Б. Хмельницького, 98/3) та Ситні-
ка Артема Валерійовича (м. Кадіївка (Стаханов), 
вул. Южна, 1/36) про солідарне стягнення за-
боргованості за кредитним договором, стягнен-
ня судового збору.

Суддя І.О. Юзефович

Сватівський районний суд Луганської 
області розташований за адресою: Луган-
ська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34, повідомляє, що 17 липня 2017 
року по цивільній справі № 426/10877/17 
за позовом Забайрачної Надії Іллівни до 
Балукова Максима Олександровича про 
надання дозволу на тимчасовий виїзд за 
кордон та за лінію розмежування непо-
внолітньої дитини без згоди батька, було 
винесене заочне рішення про задоволен-
ня позовних вимог позивача.

Суддя Л.М. Осіпенко

ПАТ «ХАРКІВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ»
У зв’язку із втратою бланків договорів/полісів страху-

вання цивільно-правової відповідальності власників на-
земних транспортних засобів, вважати недійсними наступ-
ні бланки полісів: АЕ 8920864, АЕ 8920865, АЕ 8922033,  
АЕ 8922039, АЕ 8922099, АЕ 9031348, АЕ 9031854, АЕ 9478023,  
АЕ 9479214, АК 0072129, АК 0072188, АК 0072191,  
АК 0073561, АК 1265039, АК 1267232, АК 1267270,  
АК 2284088, АК 2284099, АК 0072814, АК 1267873,  
АК 2284726, АК 2284737, АК 2284740.

Сватівський районий суд Луганської області, розташований за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, 
викликає Луганську міську раду як відповідача у судове засідання 
по цивільній справі № 426/11808/17 за позовною заявою представ-
ника позивача Захарової Ольги Миколаївни – адвоката Бірюкова Іго-
ря Юрійовича до Луганської міської ради про визначення додатково-
го строку для прийняття спадщини на 18 вересня 2017 року о 16.00 
годині.

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

Суддя Л.М. Осіпенко

Загублений судновий білет 

СЯ № 007160, ЗАП 1381К,  

зареєстрований  

12 квітня 2010 р. 

на ім’я  

Кордупи Валерія Вікторовича, 

вважати недійсним.

Втрачені свідоцтво про 
право власності для про-
гулянкових суден PC  
№ 000020 та свідоцтво про 
право плавання під Дер-
жавним прапором України  
NC № 000025 на човен 
під бортовим номером  
«uа 1613 KV», що належить 
Зайцю Юрію Івановичу, 
вважати недійсними.

Краматорський міський суд 
Донецької області (84000, м. Кра-
маторськ, вул. Маяковського, 21) 
25.08.2017 р. о 14.30 год. розгля-
дає кримінальну справу за обви-
нуваченням Лисенка Івана Кос-
тянтиновича за ст. 110 ч. 2 КК 
України. Явка обвинуваченого в 
судове засідання є обов’язковою.

Суддя Літовка В.В.

Збаразький районний суд Тернопільської області по цивільній справі за позо-
вом Петрової Ольги Василівни до Кіпцара Михайла Сергійовича, третя особа: Ор-
ган опіки та піклування Збаразької районної державної адміністрації Тернопільської 
області, про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів на утримання 
дитини викликає в судове засідання як відповідача Кіпцара Михайла Сергійовича, 
останнє відоме місце проживання якого: м. Теофіполь, вул. Жовтнева, 7, Хмель-
ницької області.

Судове засідання відбудеться 18 вересня 2017 року о 09 годинні 00 хвилин в при-
міщенні Збаразького районного суду Тернопільської області за адресою: 47302, м. 
Збараж, вул. Грушевського, 13, Тернопільської області, суддя Гудима І.В.

Збаразький районний суд Тернопільської області пропонує Кіпцару Михайлу 
Сергійовичу надати всі наявні у нього докази на заперечення позову.

У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута за відсутності Кіпцара М.С. 
Про причини неявки Кіпцар М.С. повинен повідомити суд.

Голова суду І.В. Гудима

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 
4) розглядає цивільну справу за позовом Каркатенко Ганни Леонідівни до Карка-
тенка Сергія Сергійовича про стягнення аліментів на утримання дитини.

Відповідач по справі Каркатенко Сергій Сергійович, зареєстрований за адре-
сою: вул. Постишева, буд. 25, кв. 9, м. Вуглегірськ, Донецька область, виклика-
ється до суду в кабінет № 9 на 23.08.2017 року на 11.00 годину для участі у роз-
гляді справи по суті.

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

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.

Суддя М.М. Скиба

В порядку ч. 9 ст. 74 ЦПК України Прилуцький міськрайонний суд викли-
кає як відповідача Гладишева Сергія Валентиновича, 28 травня 1968 року на-
родження (останнє відоме місце реєстрації: м. Донецьк-80, вулиця Сечнико-
ва, буд. 100, кв. 63) для участі у цивільній справі № 2/742/975/17 за позовом 
Гладишевої Вікторії Григорівни до Гладишева Сергія Валентиновича про ро-
зірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться о 10 годині 06 вересня 2017 року у примі-
щенні суду за адресою: м. Прилуки, вул. Котляревського, буд. 62, каб. № 3, 
суддя Бездідько В.М.

Попереджаємо, що у разі неявки в судове засідання без поважних причин 
або неповідомлення про причини неявки, справу буде розглянуто за вашої 
відсутності за наявності доказів, що містяться в матеріалах справи.

Суддя Бездідько В.М.

Вінницький міський суд Вінницької області викликає обвинуваченого Ча-
совськіх Євгена Вікторовича, 04.10.1978 року народження, уродженця м. Ки-
єва, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АР Крим, м. Джанкой, 
вул. Московська, 186, кв. 54, в підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 22.08.2017 р. об 11 год. 30 хв. в залі судового засідання № 19, по вул. Гру-
шевського, 17, що в м. Вінниці, по кримінальному провадженню по обвину-
ваченню Часовськіх Є.В. у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 
ст. 408 КК України.

Явка обвинуваченого Часовськіх Євгена Вікторовича в зазначене судове 
засідання є обов’язковою. В разі неможливості з’явитися до суду, просимо 
повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді 
Шлапака Д.О., суддів Бессараб Н.М., Сичука М.М.

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області викликає 
як відповідача Мадісона Віктора Володимировича (останнє відоме суду міс-
це проживання: вул. Новокиївське шосе, 1-г, кв. 2, м. Переяслав-Хмельниць-
кий) в судове засідання по цивільній справі за позовом КП КОР «Переяслав-
Хмельницьктепломережа» до Мадісона Віктора Володимировича, Мадісона 
Володимира Вікторовича про стягнення боргу за послуги теплопостачання.

Судове засідання відбудеться 24 жовтня 2017 року о 15 год. 00 хв. в при-
міщенні Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської облас-
ті за адресою: Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Богдана 
Хмельницького, 65.

У разі неявки відповідача в судове засідання справу буде розглянуто за йо-
го відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Я.І. Керекеза

Збаразький районний суд Тернопільської області по цивільній справі за позо-
вом Гинзули Віталія Павловича до Гінзули Ярослава Павловича про визнання осо-
би такою, що втратила право на користування житлом, викликає в судове засідан-
ня Гінзулу Ярослава Павловича як відповідача, який зареєстрований за адресою: 
м. Збараж, вул. Ярослава Мудрого, 46, Тернопільської області, на 09 годину 10 
хвилин 07 вересня 2017 року.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Збаразького районного суду Тер-
нопільської області за адресою: 47302, м. Збараж, вул. Грушевського, 13, Терно-
пільської області, суддя Левків А.І.

Збаразький районний суд Тернопільської області пропонує Гінзулі Я.П. надати 
всі наявні у нього докази на заперечення позову.

У разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута за відсутністю Гін-
зули Я.П.

Про причину неявки Гінзула Я.П. повинен повідомити суд.
Суддя А.І. Левків

Селидівський міський суд Донецької області (85400, м. Селидове, вул. Пушкіна, 
4) розглядає цивільну справу № 242/2212/17, 2/242/1049/17 за позовом Звєрєвої 
Катерини Олександрівни до Донецької міської ради (м. Краматорськ, вул. Тран-
спортна, 2) , треті особи: Звєрєва Галина Миколаївна, Перша Донецька державна 
нотаріальна контора про визнання права власності на спадкове майно. Представ-
ник відповідача Донецької міської ради викликається на 22 серпня 2017 р. о 16.00 
год. до суду, для участі у розгляді справи по суті.

Представнику відповідача пропонується надати свої заперечення щодо позо-
ву та докази. У випадку неприбуття представника відповідача до суду він пови-
нен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його 
відсутність.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважається повідомле-
ним про дату, час і місце розгляду справи, і у разі неявки до суду справа може бу-
ти розглянута за його відсутності.

Суддя Капітонов В.І.

Повістка про виклик до військової прокуратури  
Південного регіону України:

Старший слідчий слідчого відділу військової прокуратури Південно-
го регіону України Романенко Микола Миколайович, відповідно до ви-
мог ст. ст. 40, 112, 113, 133, 135 КПК України, викликає Пазинича Ві-
ктора Васильовича, (10.05.1968 року народження) на 14 год. 00 хв. 21 
серпня до військової прокуратури Південного регіону України (м. Оде-
са, вул. Пироговська, 11, тел. 048-731-47-08) для вручення повідомлен-
ня про підозру в кримінальному провадженні № 42017160690000086 
від 01.08.2017 р. та проведення допиту підозрюваного, останнє відо-
ме місце знаходження якого: АР Крим, м. Севастополь, вул. Горпищен-
ка, буд. 110, кв. 30.

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів 

АТ «Дельта Банк»:
організатор торгів ТБ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА»

Номер лота: Q82326b15533-Q82326b15544
Короткий опис активів (майна) в лоті: Основні засоби.
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону)/електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону: 30.08.2017 

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/17309-30082017-7778

Монастирищенський районний суд Черкаської області викликає Луценка Ан-
дрія Володимировича, як відповідача, у судові засідання, які відбудуться 18 серп-
ня 2017 року о 08.30 год. та 22 серпня 2017 року о 08.30 год., в разі неявки 18 
серпня 2017 року о 08.30 год. у приміщення Монастирищенського районного суду 
Черкаської області, що розташований за адресою: вул. Соборна, 98, м. Монасти-
рище Черкаської області у справі № 702/601/17, провадження № 2/702/247/17 за 
позовом Луценко Анни Степанівни до Луценка Андрія Володимировича про розі-
рвання шлюбу. Монастирищенський районний суд пропонує Луценку А.В. подати 
письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі до визна-
ченого судом дня проведення судового засідання.

У разі неявки у судові засідання Луценка А.В., справа буде розглянута у відсут-
ності вказаної особи, про причини неявки необхідно повідомити суд заздалегідь.

Головуючий суддя Д.С. Чорненька

Повістка про виклик до військової прокуратури  
Південного регіону України

Старший слідчий слідчого відділу військової прокуратури Південно-
го регіону України Романенко Микола Миколайович, відповідно до ви-
мог ст. ст. 40, 112, 113, 133, 135 КПК України, викликає Баранова Геор-
гія Георгійовича, (11.01.1974 року народження) на 11 годину 30 хв. 21 
серпня до військової прокуратури Південного регіону України (м. Оде-
са, вул. Пироговська, 11, тел. 048-731-47-08) для вручення повідомлен-
ня про підозру в кримінальному провадженні № 42014000000001242 
від 07.11.2015 р. та проведення допиту підозрюваного, останнє відо-
ме місце знаходження якого: АР Крим, м. Севастополь, військова час-
тина А 0235.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, Донецька область, м. Бах-
мут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу № 219/8254/17; 2/219/3804/2017 за позо-
вною заявою Суханова Едуарда Володимировича до Державного відкритого акціонерно-
го товариства «Шахтобудівельне управління № 6» дочірне підприємство відкритого акці-
онерного товариства «Державна холдингова компанія «Трест» «Горлівськвуглебуд», про 
стягнення середнього заробітку за весь час затримки розрахунку при звільненні.

Відповідач по справі Державне відкрите акціонерне товариство «Шахтобудівельне 
управління № 6» дочірне підприємство відкритого акціонерного товариства «Державна 
холдингова компаній «Трест» «Горлівськвуглебуд» (останнє відоме суду місце реєстрації 
за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, пр. Трестовський, 2) викликається 19 серпня 
2017 року на 08 годин 30 хвилин до Артемівського міськрайонного суду Донецької облас-
ті за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 201, для участі в розгляді справи по суті.. Від-
повідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття відповідач повинен повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута за його відсутності.

Суддя Брежнев О.А.

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 за-
сідання, яке відбудеться 19.08.2017 р. о 08.00 год. до Ми-
левська Наталія Альфредівна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Миколи Ост-
ровського, буд. 220, кв. 37) справа № 233/2040/17, суддя Бє-
лостоцька 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.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Воронова Володимира Петровича 
(останнє відоме місце проживання: Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, сел. Борівське, провул. Луговий, 
буд. 23) у судове засідання з розгляду цивільної спра-
ви № 428/6326/17 за позовом Богданової Любові Петрів-
ни до Воронова Володимира Петровича про визнання 
права власності в порядку спадкування, яке відбудеть-
ся 07.09.2017 року об 11 годині 00 хвилин у приміщенні 
суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
бульвар Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане су-
дове засідання суд розглядатиме справу без вашої учас-
ті на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т.С. Журавель

Сєвєродонецький міський суд Луганської області 
викликає як відповідача Мерсалова Ігоря Юрійовича 
(останнє відоме місце реєстрації: Луганська область, 
Перевальський р-н, с. Городище, вул. Горького, буд. 
14) у судове засідання з розгляду цивільної справи 
за позовом Мерсалової Ганни Сергіївни до Мерсало-
ва Ігоря Юрійовича про розірвання шлюбу, яке відбу-
деться 07.09.2017 року о 10 годині 30 хвилин у при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сє-
вєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У разі не-
явки на вказане судове засідання суд розглядатиме 
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Укра-
їни.

Суддя Т.С. Журавель

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Сухомлінову Тетяну Олександрівну 
(останнє відоме місце проживання: Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, буд. 16, кв. 190) у су-
дове засідання з розгляду цивільної справи за позовом 
Сухомлінова Олега Миколайовича до Сухомлінової Тетя-
ни Олександрівни про розірвання шлюбу, яке відбудеть-
ся 07.09.2017 року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні 
суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
бульвар Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане су-
дове засідання суд розглядатиме справу без вашої учас-
ті на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т.С. Журавель

Миронівський районний суд Київської обл. (адреса су-
ду: 08800, Київська обл., м. Миронівка, вул. Першотравне-
ва, 3) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться  18.08.2017 о 14:00 до Іщенко Віталій Миколайович 
(останнє відоме місце реєстрації: 08850, Київська обл., Ми-
ронівський р-н, с. Маслівка, вулиця Росьова, будинок 182а) 
справа № 371/638/17, суддя Пархоменко В. 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.

Богуславський районний суд Київської обл (адреса су-
ду: 09700, Київська обл., м. Богуслав, вул. Франка, 29-а) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 18.08.2017 о 15:00 до Кудла Сергій Петрович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 09723, Київська обл., Богуславський 
р-н, с. Вільховець, вул.Шкільна, буд. 4) справа № 358/254/17, 
суддя Тітов М. Б.

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.

Пологівський районний суд Запорізької обл. (адреса су-
ду: 70600, Запорізька обл., м. Пологи, вул. М.Горького, 28) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться 18.08.2017 о 09:30 до Капінус Вячеслав Миколайо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 70605, Запорізька обл., 
м. Пологи, вул. Фрунзе, буд. 11) справа № 324/714/17, суд-
дя Іванченко М. В.

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

Марківський районний суд Луганської області викликає 
як відповідача Мирошніченко Олену Василівну у судове засі-
дання для розгляду цивільної справи за позовом управління 
соціального захисту населення Горішньоплавнівської місь-
кої ради Полтавської області до Мирошніченко Олени Васи-
лівни про стягнення незаконно отриманої щомісячної адрес-
ної допомоги внутрішньо переміщеним особам.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марківсько-
го районного суду Луганської області 21.08.2017 р. об 11.00 
год. за адресою: смт Марківка, пл. Соборна, буд. 31, Луган-
ської області.

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

Суддя А.П. Чернік
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Апеляційний суд Дніпропетровської області повідомляє, 
що цивільна справа за апеляційною скаргою Шевченка Ар-
тема Миколайовича на рішення Дніпропетровського район-
ного суду Дніпропетровської області від 19 жовтня 2016 ро-
ку по справі за позовом Шевченка Артема Миколайовича 
до Кислої Альони Миколаївни, Дворецького Сергія Іванови-
ча, треті особи: державний нотаріус Дніпропетровської ра-
йонної державної нотаріальної контори Кобрусєва Любов Ві-
таліївна, приватний нотаріус Дніпропетровського районно-
го нотаріального округу Маркарова Вікторія Юріївна, управ-
ління Держгеокадастру у Дніпропетровському районі Дні-
пропетровської області, про визнання недійсними свідоцтв 
про право на спадщину, договорів купівлі-продажу та дер-
жавних актів на землю, визнання права власності та витре-
бування майна з чужого незаконного володіння відкладена 
до розгляду в Апеляційному суді Дніпропетровської облас-
ті (м. Дніпро, вул. Харківська, 13) на 19 вересня 2017 року 
oб 11 год. 40 хв.

У разі неявки відповідачів по справі у судове засідання, 
справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя Красвітна Т.П.

Гайворонський районний суд Кірово-
градської області повідомляє, що 03 жов-
тня 2017 року об 11 годині 00 хвилин в при-
міщенні суду за адресою: Кіровоградська об-
ласть, м. Гайворон, вул. Великого Кобзаря, 3, каб.  
№ 5 (суддя Сліпенко Р.Ю.) відбудеться слухання ци-
вільної справи № 385/945/17, № 2/385/486/17 за по-
зовом Панфілової Валентини Валентинівни до Пан-
філова Гліба Володимировича про зміну способу 
стягнення аліментів на неповнолітню дитину. В су-
дове засідання викликається як відповідач Панфі-
лов Гліб Володимирович (останнє відоме місце про-
живання: м. Гайворон, вул. Кірова, 31, кв. 9). В ра-
зі неявки відповідача в судове засідання справа бу-
де розглянута за його відсутності за наявними до-
казами. Одночасно суд роз’яснює відповідачу його 
обов’язок повідомити суд про причини неявки у су-
дове засідання.

Суддя Р.Ю. Сліпенко

Голосіївський районний суд м. Києва викликає як від-
повідача Главатського Михайла Романовича по цивіль-
ній справі № 752/21220/16-ц за позовом Дікуші Віталія 
Юрійовича до Главатського Михайла Романовича про 
відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завда-
ної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Судове засідання відбудеться 14 вересня 2017 року о 
12 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. 
П. Потєхіна, 14А, каб. 35.

Ви маєте право подати до суду письмові заперечення 
проти позову з посиланням на докази чи повідомити про 
поважність причин неявки.

В разі неявки справу буде розглянуто за наявних до-
казів. Наслідки неявки в судове засідання особи, яка бе-
ре участь у справі, передбачені ст. ст. 169, 170 ЦПК Украї-
ни та ст. 185-3 КУпАП.

Суддя Плахотнюк К.Г.

П’ятихатський районний суд Дніпропетровської області 
викликає в судове засідання як відповідача Савченка Русла-
на Олександровича по цивільній справі № 190/378/17, прова-
дження № 2/190/278/17 за позовною заявою Сіменцової Ма-
рії Олександрівни в інтересах та від імені Савченко Ірини Іва-
нівни до Савченка Руслана Олександровича, третя особа: Ор-
ган опіки та піклування Жовтоводської міської ради в особі 
служби у справах дітей, про позбавлення батьківських прав. 
Судове засідання відбудеться 21 серпня 2017 року об 11 год. 
00 хв. в приміщенні П’ятихатського районного суду Дніпро-
петровської області за адресою: 52100, Дніпропетровська 
область. м. П’ятихатки, вул. Шевченка, 114, зал судових за-
сідань № 1 під головуванням судді Семенникова О.Ю. Явка 
до суду обов’язкова. Роз’яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 
74 ЦПК України з опублікуванням оголошення про виклик 
відповідач вважається повідомленим про час та місце роз-
гляду справи, і в разі неявки відповідача в судове засідан-
ня справа буде розглянута за наявними матеріалами за йо-
го відсутності.

Суддя О.Ю. Семенников

Українська універсальна біржа
«08» вересня 2017 року з 10 год. 00 хв. 

проводить спеціалізований аукціон  
з продажу необробленої деревини 

заготівлі ІV кварталу 2017 року лісовими госпо-
дарствами з використанням електронної торгової 

системи УУБ 
Для прийняття участі в спеціалізованому аукціоні 

учасники подають заявку на участь в аукціоні, встанов-
лений пакет документів, вносять гарантійний внесок у 
розмірі 5% (без ПДВ) від початкової (стартової) вартості 
лотів, на рахунок Української універсальної біржі за один 
робочий день до початку аукціону, а саме – до 17 год. 30 
хв. 06.09.2017 р. 

Ознайомитись з обсягами запропонованої для 
продажу необробленої деревини, породами, про-
давцями, подивитись якісні характеристики, кіль-
кість та розміри лотів, початковий рівень ціни ло-
та, крок аукціону, умови поставки товарної продук-
ції можна на сайті УУБ – www.wood.uub.com.ua,  
www.uub.com.ua, або надіславши листа-заявку на e-mail: 
lis@uub.com.ua, а також безпосередньо на Українській 
універсальній біржі.

Прийом заявок на участь в аукціоні та документів, що 
додаються до заяви, проводиться за адресою: м. Ки-
їв, вул. Б. Хмельницького, 55, каб. 413 та закінчуєть-
ся за один робочий день до початку аукціону, а саме 
06.09.2017 р. о 17.30 год. 

Додаткову інформацію щодо умов участі в аукціоні 
можна отримати за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельниць-
кого, 55, к. 413 або м. Полтава, вул. Шевченка, 52, к. 408 
та за телефонами: (044) 209-23-63 або (0532) 56-00-37, 
та з офіційного веб-сайту УУБ - www.uub.com.ua.

Розпорядок роботи УУБ: понеділок - п’ятниця з 8.30 
до 17.30.

Центральним районним судом м. Миколаєва у 
складі головуючого судді Чернієнка С.А., суддів 
Алєйнікова В.О. та Мамаєвої О.В. здійснюється спе-
ціальне судове провадження № 490/6729/16-к що-
до обвинувального акта, складеного за результата-
ми спеціального досудового розслідування обставин 
кримінального провадження № 22015150000000049, 
за обвинуваченням Стельмаха Святослава Олексан-
дровича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У судове засідання, яке відбудеться в приміщенні 
Центрального районного суду м. Миколаєва за адре-
сою: м. Миколаїв, вул. Декабристів 41/12, каб. 9 (за-
соби зв’язку 0512-58-39-01) о 14 год. 00 хв. 11 ве-
ресня 2017 року та о 10 год. 00 хв. 22 вересня 2017 
року, викликається обвинувачений Стельмах Святос-
лав Олександрович, 18 вересня 1996 року народжен-
ня, громадянин України, останнє відоме місце про-
живання в Україні: м. Миколаїв, проспект Богоявлен-
ський (стара назва – Жовтневий), буд. 275, кв. 2.

Явка обвинуваченого є обов’язковою. У разі на-
явності поважних причин, через які обвинувачений 
не може з’явитися у підготовче судове засідання, 
він зобов’язаний заздалегідь повідомити суд про не-
можливість з’явлення та про поважні причини неяв-
ки.

Головуючий у справі суддя С.А. Чернієнко

Дзержинський міський суд Донецької області 
(розташований за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. 
Дружби, 4) розглядає кримінальне провадження від-
носно:

Погодіна Вадима Вікторовича, 16.01.1971 року 
народження, Сухомлинова Максима Вікторовича, 
16.05.1984 року народження, Москальова Юрія Ар-
кадійовича, 03.08.1969 року народження, у вчинен-
ні злочинів, передбачених п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 КК 
України.

Обвинувачений Погодін В.В. зареєстрований за 
адресою: м. Донецьк, вул. Артема, буд. 104, кв. 146, 
Сухомлинов М.В. зареєстрований за адресою: Доне-
цька область, м. Макіївка, вул. Первомайська, буд. 2, 
кв. 6, Москальов Ю.А. зареєстрований за адресою: 
м. Донецьк, вул. Матросова, буд. 25 викликаються на 
29.08.2017 року на 10.00 годин до суду, кабінет № 8, 
для участі у розгляді справи по суті.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні 
може здійснюватися за відсутності обвинуваченого 
(in absentia), який переховується від органів слідства 
та суду з метою ухилення від кримінальної відпові-
дальності (спеціальне судове провадження).

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя О.Г. Геря

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радян-
ська, буд. 39а) розглядає кримінальну справу за обвину-
ваченням Гуменецької Ірини Панасівни, 12 вересня 1965 
року народження, уродженки м. Білозерське Донецької 
області, громадянки України, не судимої, яка зареєстро-
вана за адресою: Донецька область, смт Новодонецьке 
міста Добропілля, вул. Сонячна (Чапаєва), буд. 1, кв. 3, у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 2 ст. 110 КК України.

31 липня 2017 року у судовому засіданні розгляд 
справи було відкладено на 31 серпня 2017 року о 10.00 
год.

Обвинувачена:
Гуменецька Ірина Панасівна, 12 вересня 1965 року на-

родження, викликається 31 серпня 2017 року о 10.00 
год. у судове засідання до Добропільського міськрайон-
ного суду, кабінет № 15, за адресою: Донецька область, 
м. Добропілля, вул. Радянська, 39А, як обвинувачена для 
участі у розгляді кримінальної справи за обвинувачен-
ням Гуменецької Ірини Панасівни, 12 вересня 1965 року 
народження, у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Обвинуваченій Гуменецькій Ірині Панасівні, яка зареє-
стрована за адресою: Донецька область, с. Новодонець-
ке, вул. Сонячна 1/3, направлено рекомендованим лис-
том повідомлення про вручення судової повістки про ви-
клик до суду в кримінальному провадженні.

Суддя А.М. Левченко

Дергачівський районний суд повідомляє, що 
22.08.2017 року о 09.00 у приміщенні Дергачівського ра-
йонного суду Харківської області за адресою: Харківська 
обл., Дергачівський р-н, м. Дергачі, вул. 1-го Травня, 
63, буде розглядатись справа за позовом Рибалко Оле-
ни Іванівни до Тютюника Олега Івановича про визнання 
особи такою, що втратила право користування житловим 
приміщенням.  Явка відповідача Тютюника Олега Івано-
вича є обов’язковою. У випадку неявки до суду в зазна-
чений день і час без поважних причин або неповідомлен-
ня про причини неявки, справу буде розглянуто без від-
повідача на підставі наданих по справі доказів з поста-
новленням рішення.

Суддя Л.К. Калмикова

Апеляційний суд Хмельницької області повідомляє Лесько 
Андрія Михайловича, 19 червня 1972 року народження, про 
те, що 28 вересня 2017 року об 11 год. 00 хв. в залі засідань 
Апеляційного суду Хмельницької області (м. Хмельницький, 
майдан Незалежності, 1) буде слухатись справа за апеля-
ційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю 
«КЕЙ-КОЛЕКТ» на рішення Хмельницького міськрайонного 
суду від 15 березня 2017 року у справі за позовом Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «КЕЙ-КОЛЕКТ» до Соро-
кіної Наталії Володимирівни та Лесько Андрія Михайловича 
про стягнення заборгованості.

Суддя А.П. Корніюк

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля 
Донецької області, вул. Банкова, буд. 39а) розглядає цивільну справу за позовною 
заявою Фоміної Олени Олександрівни до Фоміна Ігоря Олеговича про розірван-
ня шлюбу.

Відповідач Фомін Ігор Олегович, 28 грудня 1979 року народження (остання ві-
дома адреса: Донецька обл., м. Харцизьк, провул. Спартаковський, буд. 5, кв. 84), 
викликається на 08 год. 30 хв. 28 серпня 2017 року до Добропільського міськра-
йонного суду, кабінет № 2, для участі у розгляді справи. До розгляду справи про-
понується надати суду письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні до-
кази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання заінтересованої особи необхідно 
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за їх відсут-
ності на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Мацишин Л.С.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, До-
нецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом Левчен-
ко Оксани Василівни до Бикова Павла Борисовича, третя особа: Орган опіки 
та піклування в особі Виконавчого комітету Бахмутської міської ради про по-
збавлення батьківських прав та стягнення аліментів на утримання дитини.

Відповідач по справі Биков Павло Борисович, 11.05.1983 р.н., зареєстро-
ваний за адресою: АР Крим, м. Алушта, вул. Туристів, 36/42, викликається на 
31.08.2017 року на 09 годину 00 хвилин до суду, кабінет № 312, для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та дока-
зи. У випадку неприбуття відповідача, він повинен повідомити суд про причи-
ну неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Погрібна Н.М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, До-
нецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом Органу 
опіки та піклування Артемівської райдержадміністрації, діючої в інтересах ма-
лолітньої дитини Урсол Марини Володимирівни до Урсол Тетяни Володимирів-
ни, Урсол Володимира Афанасійовича про позбавлення батьківських прав та 
стягнення аліментів на утримання дитини.

Відповідачі по справі Урсол Тетяна Володимирівна, 1969 р.н., Урсол Володи-
мир Афанасійович, р.н. не відомо, зареєстрований за адресою: Луганська об-
ласть, смт Нижнє, вул. Куйбишева, 146, викликаються на 31.08.2017 року на 08 
годину 30 хвилин до суду, кабінет № 312, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Погрібна Н.М.

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київ-
ської області викликає як відповідачку Чумаченко Ната-
лію Григорівну (останнє відоме суду місце проживання: 
вул. Лаврова, 27, м. Переяслав-Хмельницький Київської 
області) в судове засідання по цивільній справі за позо-
вом Іщенко Марини Юріївни до Чумаченко Наталії Григо-
рівни про визнання особи такою, що втратила право ко-
ристування жилим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 04 жовтня 2017 року о 
12 год. 45 хв. в приміщенні Переяслав-Хмельницького 
міськрайонного суду Київської області за адресою: Ки-
ївська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Богда-
на Хмельницького, 65.

У разі неявки відповідачки в судове засідання спра-
ву буде розглянуто за її відсутності на підставі наявних 
у справі доказів.

Суддя Я.І. Керекеза

Печерський районний суд м. Києва викликає в судове за-
сідання як відповідача Майберг Едуарда, який проживає за 
адресою: вул. Аоген 10, Герцелія – Пітуах, А-Маріна, Ізраїль, 
по цивільній справі № 757/23249/17-ц за позовом Публічного 
акціонерного товариства «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК» до Май-
берга Едуарда за участю третьої особи Віленського Дмитра 
Владленовича про визнання недійсним іпотечного договору, 
яке відкладено на 10 жовтня 2017 року на 11.00 год. і відбу-
деться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42а, каб. 14, суд-
дя Остапчук Т.В.

Пропонуємо подати всі раніше не подані дока-
зи. Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки. 
Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без по-
важних причин або неповідомлення суд про причини неяв-
ки справу буде розглянуто у вашу відсутність на підставі на-
явних у ній доказів.

Додатково роз’яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК 
України з опублікуванням оголошення про виклик відповідач 
вважається повідомленим про час та місце розгляду справи.

Суддя Т.В. Остапчук

В провадженні судді Костянтинівського місь-
крайонного суду Донецької області О.В. Стад-
ченко знаходиться кримінальне провадження  
№ 242/4392/16-к за обвинуваченням Костру-
бицького Олексія Олександровича у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України, зареєстрований 
за адресою: Донецька область, м. Донецьк, в/ч 
Д-0065, проживаючого за адресою: Донецька 
область, м. Донецьк, вул. Роздольна, 28/126.

Суд викликає обвинуваченого Кострубицько-
го Олексія Олександровича у підготовче судо-
ве засідання на 31 серпня 2017 року о 14 годи-
ні 00 хвилин, яке відбудеться у приміщенні Кос-
тянтинівського міськрайонного суду Донецької 
області за адресою: Донецька область, м. Кос-
тянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2, каб. 
№ 17.

Суддя О.В. Стадченко

Костянтинівський міськрайонний суд Доне-
цької області (85110, м. Костянтинівка Доне-
цької області, пр. Ломоносова, № 157) розгля-
дає цивільну справу № 233/2680/17 за позо-
вом ПАТ «Державний ощадний банк України» 
до Данукіна С.Л. про стягнення заборгованості. 
Відповідач у справі Данукін Сергій Леонідович, 
18.01.1987 р.н., останнє відоме місце проживан-
ня: Донецька область, м. Макіївка, вул. Енгель-
са, буд. 136, викликається до суду на 09.30 го-
дину 21 серпня 2017 року (корп. № 2, каб. № 21) 
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О.В. Каліуш

Костянтинівський міськрайонний суд Доне-
цької області (85110, м. Костянтинівка Доне-
цької області, пр. Ломоносова, № 157) розгля-
дає цивільну справу № 233/2849/17 за позовом 
Органу опіки та піклування до Лодинюк А.О. про 
позбавлення батьківських прав, стягнення алі-
ментів. Відповідач у справі Лодинюк Антоніна 
Олександрівна, 18.06.1992 р.н., останнє відоме 
місце проживання: Донецька область, с. Солод-
ке, Мар’їнський р-н, вул. Октябрьська, буд. 2, 
викликається до суду на 13 год. 00 хв. 22 серп-
ня 2017 року (корп. № 2, каб. № 21) для участі у 
розгляді справи по суті.

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

Суддя Каліуш О.В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Борщов Андрій Леонідович, 03 

жовтня 1974 року народження, на підставі ст. ст. 
111, 134, 135, 314 абзацу 5 ч. 3 ст. 323 КПК Укра-
їни викликається Артемівським міськрайонним су-
дом Донецької області для участі в статусі обвину-
ваченого в підготовчому судовому засіданні кримі-
нального провадження № 42014050610000027 від 
31 липня 2014 року та обвинуваченням Борщова 
Андрія Леонідовича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, яке відбудеться в залі судових засідань суду за 
адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 
5, 28 серпня 2017 року о 10 год. 00 хв. Поважні при-
чини неприбуття особи на виклик передбачені ст. 
138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваче-
ного за викликом до суду передбачені ст. ст. 139, 
323 КПК України.

Суддя Чопик О.П.

Добропільський міськрайонний суд Доне-
цької області повідомляє, що 28 серпня 2017 
року о 09.00 год. в приміщенні суду за адресою: 
Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова, 
39А, відбудеться судове засідання по цивільній 
справі № 248/875/14-ц за заявою Якубова Ла-
чина Кудратовича, заінтересована особа: Кому-
нальне підприємство «Служба єдиного замов-
ника міста Зугрес» про відновлення втрачено-
го судового провадження по цивільній справі  
№ 248/875/14-ц за позовом Якубова Лачина 
Кудратовича до Комунального підприємства 
«Служба єдиного замовника м. Зугрес» про 
стягнення середнього заробітку за затримку 
виплати розрахунку при звільненні, моральної 
шкоди та грошової компенсації за контрактом. 
У разі неявки сторін до суду справу буде вирі-
шено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Корнєєва В.В.

Святошинський районний суд м. Києва викли-
кає гр. Петькун Ганну Олегівну, останнє відоме міс-
це проживання: пр-т Палладіна 7/60, кв. 265, м. Київ, 
що судове засідання щодо розгляду цивільної спра-
ви № 2/759/4706/17 за позовом Петькун Олега Дми-
тровича до Петькун Ганни Олегівни, третя особа: Ор-
ган опіки та піклування Святошинської районної в  
м. Києві державної адміністрації про позбавлення 
батьківських прав відбудеться 28 вересня 2017 ро-
ку о 12 год. 20 хв.

Просимо гр. Петькун Ганну Олегівну з’явитися до 
Святошинського районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А, зал № 3, з со-
бою мати документ, який посвідчує особу.

Суддя Величко Т.О.

В провадженні судді Костянтинівського міськра-
йонного суду Донецької області О.В. Стадченко зна-
ходиться кримінальне провадження № 766/5095/17 
за обвинуваченням Шестакова Костянтина Вікторо-
вича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, який зареє-
стрований та мешкає за адресою: м. Херсон, вул. 
Димитрова, буд. 18-Б, кв. 6.

Суд викликає обвинуваченого Шестакова Костян-
тина Вікторовича у підготовче судове засідання на 30 
серпня 2017 року о 09 годині 30 хвилин, яке відбудеть-
ся у приміщенні Костянтинівського міськрайонного су-
ду Донецької області за адресою: Донецька область, м. 
Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О.В. Стадченко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, № 157) розглядає кримінальне провадження  
№ 233/1930/17 за обвинуваченням Новікова М.В. за ч. 1 ст. 
366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, Морозова В.В. за ч. 
1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України. Обвинувачені: 
Новіков Максим Вікторович, 07.05.1984 р.н., останнє відо-
ме місце проживання: м. Донецьк, вул. Чайкіної, 12/52; Мо-
розов Василь Володимирович, 07.10.1966 р.н., останнє ві-
доме місце проживання: м. Донецьк, вул. Краснофлотська, 
88а/10, викликаються до суду на 10.00 год. 30 серпня 2017 
року (корп. № 2, каб. № 18), для участі у судовому засіданні. 
Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченими та оголо-
шення їх у міждержавний та/або міжнародний розшук є під-
ставою для здійснення спеціального досудового розсліду-
вання чи спеціального судового провадження.

Суддя А.І. Міросєді

Дунаєвецький районний суд Хмельницької області викликає  
в судове засідання Білозьорову Наталію Володимирівну (1990 
р.н.), адреса проживання: вул. Тракт-Глинянський, 147-а, кв. 36, 
м. Львів, адреса реєстрації: смт Дунаївці, вул. Щорса, 17, Дунає-
вецького району Хмельницької області, як відповідачку по цивіль-
ній справі № 674/781/17, пров. № 2/674/556/17 за позовом Хоми-
шена Віктора Васильовича до Білозьорової Наталії Володимирів-
ни про визнання втратившим право на житлову площу, яка відбу-
деться 05.10.2017 р. о 13.00 год. в залі суду за адресою: вул. Кра-
сінських, 11, м. Дунаївці, Хмельницька область, 32400.

В разі неявки відповідачки в судове засідання або неповідо-
млення про причину неявки справа буде розглянута за наявними 
матеріалами за її відсутності (заочний розгляд).

Суддя В.М. Артемчук
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Потрійне щастя —  
і вже з документами

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ВІТАЄМО. У Рівненському обласному перинатальному центрі 
— гарна новина. 20-річна жителька Дубенського району Анастасія 
Трофимчук народила трьох дівчаток. Вона — дружина захисника 
України Юрія Трофимчука, який нині несе службу на Луганщині.

— Дівчатка з’явилися на світ у результаті кесаревого розтину на 
33-му тижні вагітності з вагою 1,800, 1,350 та 1,300 кг. Тому зараз 
вони перебувають у палаті інтенсивної терапії: як тільки наберуть 
до 2 кілограмів кожна, випишемо їх додому, — розповіла головний 
лікар перинатального центру Вікторія Єнікеєва.

А ось свої головні документи — свідоцтва про народження — 
крихітки вже мають. Їх урочисто вручила мамі тут-таки, в центрі, 
начальник головного територіального управління юстиції Іванна 
Смачило:

— Річ у тім, що імена для донечок молоді батьки обрали ще до 
їх народження, тому Ніка, Кіра та Анастасія поїдуть додому вже зі 
своїми першими документами. Пілотний проект Міністерства юс-
тиції дає можливість спростити процедуру, на яку раніше потрібно 
було витратити чимало часу. Як ось у цьому випадку: в мами по-
трійні турботи, а тато боронить Україну — коли йому по інстанці-
ях бігати?

Молода мама каже, що мріяла про двійню, а доля подарува-
ла аж трьох донечок. І вірить, що їхні дітки — то потужні симво-
ли життя та оновлення України, а ще — провісники перемоги на 
всіх фронтах.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

На підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України Мельнику Володимиру 
Анатолійовичу, 23.06.1980 року народження (громадянин України, уро-
дженець м.Сімферополь АР Крим, який зареєстрований та фактично про-
живає на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим,  
м. Севастополь, вул. Генерала Острякова, буд. 15), необхідно з’явитися  
18 серпня 2017 року о 14:00 годині до слідчого слідчого відділу ГУ СБУ в 
Автономній Республіці Крим (з дислокацією в м.Херсон) Владімірцева А.В.  
за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 5, для вручення повідомлен-
ня про підозру та допиту як підозрюваного у кримінальному проваджен-
ні №22017011000000002. Разом з тим, повідомляємо про наслідки непри-
буття на виклик, відповідно до ст. 139 КПК України.

Мотоцикл до перемоги 
домчав
П’єДЕсТАЛ. Запорізький спортсмен Володимир Тарасов  
став абсолютним чемпіоном Європи з мотокросу  

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Завершальний етап чем-
піонату Європи з мо-

токросу в класі IMX Open 
пройшов в Угорщині. Ці 
восьмиетапні змагання 
стартували навесні в Да-
нії, де Володимир Тара-
сов посів третє місце. На-
ступні етапи проходили в 
різних країнах Європи, і в 
них запорізький спортсмен 
теж не пас задніх: у Бол-
гарії виборов «золото», у 
Хорватії посів третє місце, 
у Росії і Словенії — четвер-
те, у Сербії — знову «брон-
за», в Україні — «срібло», 
в Угорщині — 9-е місце. За 
загальною кількістю на-
браних балів у всіх етапах 
Володимир Тарасов став 
абсолютним чемпіоном Єв-
ропи з мотокросу. 

Володимир Тарасов — 
майстер спорту Украї-
ни міжнародного класу, 
17-кратний чемпіон Укра-
їни, переможець етапу 
чемпіонату Європи серед 
юніорів 2008 року в Руму-
нії, був четвертим на чем-
піонаті світу з мотокросу 
2011 року в Італії. Хлопець 
навчається на  четвертому 
курсі юридичного факуль-
тету Запорізького універ-
ситету. Живе  в селі Вели-
ка Знам’янка  Кам’янсько-
Дніпровського району на 
Запоріжжі. Команда Во-
лодимира складається з 
тренера Валерія Доценк 
а, механіка Віталія Онікі-
єнка та його батька — го-
ловного тренера збірної 
команди України з мото-

кросу Володимира Тара-
сова.

Як розповів сам чемпі-
он, було важко виборо-
ти перемогу, бо довелося 
змагатися з 92 суперника-
ми протягом кількох міся-
ців. «Займатися спортом я 
почав змалечку, — розпо-
відає Володимир, — у ві-
сім років, коли батько по-
дарував мені перший мо-
тоцикл. Проте тоді це було 
розвагою, потім мотокрос 
став для мене професій-
ним спортом, а мій батько 
— першим тренером».

Батько та тренер хлоп-
ця зазначив, що шлях до 
звання чемпіона був тяж-
ким і довгим, проте Воло-

димир з перших днів на 
мотоциклі показував ви-
сокі результати, а вже 
потім щороку йому вдава-
лося завойовувати чемпі-
онські титули. За даними 
тренера Валерія Доцен-
ка, цей сезон був досить 
важким та напруженим 
для їхньої команди. Під  
час змагань Володимиру 
довелося проявити неа-
бияку витримку та напо-
легливість. За цією пере-
могою стоять роки трену-
вань, фізична, психоло-
гічна та технічна підго-
товка, бажання перемог-
ти та щоденна робота.

— Мотокрос — це ви-
довищний і складний вид 

спорту, — говорить на-
чальник управління мо-
лоді, фізичної культу-
ри та спорту Запорізької 
ОДА Наталія Власова. — 
Наш спортсмен показав 
дивовижні результати. 
Сподіваємось, що це ли-
ше початок його подаль-
шої спортивної кар’єри. 
Нині Володимиру тре-
ба готуватися до участі 
в чемпіонаті світу, який 
відбудеться наступно-
го року. Для підтримки 
спортсмена з обласно-
го бюджету буде надано  
40 тисяч гривень, а на-
ступного року ми плану-
ємо збільшити фінансу-
вання.

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»   

ВІЗИТ. У Тростянці на Сум-
щині побувала громадян-
ка Німеччини Сібілла Страк-
Зіммерманн, яка є онукою у тре-
тьому поколінні відомого цукро-
заводчика і мецената Леополь-
да Кеніга (1821—1903). Як роз-
повіла гостя, вона вперше за 
свої 70 років відвідала слобо-
жанське місто, у становлення і 
розвиток якого зробив вагомий 
внесок її далекий прародич. 

Саме завдяки Леопольду Ке-
нігу тут з’явилося цукрове ви-
робництво, на місці якого ни-
ні працює шоколадна фабри-
ка. До того ж підприємець при-
четний до створення і облашту-
вання промислових підприємств 
міста, а також будівництва за-
лізниці та станції Смородино, 
яка успішно функціонує й зараз. 

Німкеня приїхала не сама — з 
чоловіком, друзями — вихідця-
ми з України. Серед гостей був і 
відомий гірськолижник, олімпій-
ський чемпіон та світовий рекор-
дсмен Маркус Васмейєр. Місь-
кий голова Тростянця Юрій Бо-
ва провів гостям екскурсію міс-
том, і насамперед тими місцями, 
які тісно пов’язані з життям і ді-
яльністю Леопольда Кеніга.

Зокрема гостя посиділа на 
лавочці поряд із… Леопольдом 
Єгоровичем — вдячні нащад-
ки встановили йому пам’ятник 
якраз поряд із шоколадним під-
приємством, де колись був цу-
крозавод. А з олімпійським чем-
піоном поговорили про перспек-
тиви облаштування у Тростянці 
спортивної бази та відновлен-
ня біатлонної траси, де могли б 
тренуватися як дорослі, так і юні 
шанувальники зимового виду 
спорту.

Прародичка відомого мецената  
відвідала Тростянець

Уперше праправнучка Леопольда Кеніга посиділа поруч  
зі своїм відомим родичем

Чемпіон Європи з мотокросу  
Володимир Тарасов зі своїм  

двоколісним товаришем

Тренер Володимира Валерій Доценко 
задоволений результатом свого 
вихованця
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