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Нині триває 
розроблення 
перспективної моделі 
Збройних сил 
на 2030 рік
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міністр оборони про дії Генштабу через небезпеку 
вересневих навчань ЗС РФ «Захід-2017»

Митниця дає кошти 
на ремонти

ІНФРАСТРУКТУРА. За рахунок коштів «Митного експери-
менту», який цьогоріч поширено на всю територію країни, пе-
редбачено фінансування 810 об’єктів, повідомив на своїй сто-
рінці у Фейсбуці віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального 
розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.

«Обсяг фінансування становить 16,59 мільярда гривень (у 8,5 
раза більше від торішніх показників). У листопаді буде введе-
но в експлуатацію відремонтовані 6 кілометрів автодороги дер-
жавного значення Н-08 Бориспіль—Дніпро—Запоріжжя. Фінан-
сування: держбюджет і митні кошти», — повідомив урядовець.

Ремонтні роботи розпочато на 122 об’єктах. Зокрема у Вінниць-
кій (3), Волинській (3), Дніпропетровській (4), Донецькій (2), За-
карпатській (3), Івано-Франківській (2), Київській (5), Кіровоград-
ській (3), Львівській (29), Миколаївській (1), Одеській (33), Пол-
тавській (4), Рівненській (1), Тернопільській (4), Харківській (7), 
Хмельницькій (3), Черкаській (2), Чернівецькій (11) областях. «Ви-
конано робіт на 2,95 мільярда гривень (у 6,3 раза більше, ніж то-
рік за цей період)», — цитує слова урядовця його прес-служба.

ЦИТАТА ДнЯ

СТЕПАН ПОЛТОРАК:

ЦИФРА ДнЯ

20,7 млрд доларів 
становив обсяг експорту товарів 
з україни в І півріччі 2017 року. 

Це на 24,2% більше від торішнього 
аналогічного показника  

 
«Ми реагуватимемо 

адекватно на загрози, 
які несуть ті навчання. 
Все, що відбувається на 
кордоні, ми розцінюємо 

як недружній крок 
і загрозу Україні».

Демографічну кризу 
у тисняві не здолати

Без стін, але з артефактами
нЕБАЙДуЖІСТЬ. На Донеччині відновив роботу обласний краєзнавчий музей, який 
співробітники прагнуть перетворити на новітній заклад культури 

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

В експозиціях Донецького об-
ласного краєзнавчого му-

зею, одного з найбільших і най-
старіших подібних закладів 
України, поміж різноманітних 

експонатів було немало зраз-
ків зброї всіх епох і народів, які 
населяли цей край та тих, хто 
пхався сюди, аби його загарба-
ти. Кам’яні рубила й примітивні 
ножі, наконечники стріл та спи-
сів скіфів і половців, мечі та со-
кири дружинників часів Київ-

ської Русі і криві шаблі монголо-
татар, козацькі пістолі та муш-
кети, зброя учасників Першої та 
Другої світових воєн. І нам, на-
ївним відвідувачам, тоді здава-
лося, що ці атрибути воєн ми ви-
вчатимемо тільки в музеях чи за 
підручниками історії. На жаль, 

усе змінилося у 2014-му, напри-
кінці якого заклад збирався від-
значати своє 90-річчя. У спе-
котному серпні до зібрання дав-
ньої зброї непрохано додали-
ся й сучасні екземпляри: кіль-
ка боєприпасів із сусіднього ро-
сійського воєнторгу влучили у 

приміщення музею, завдавши 
йому неабиякої шкоди. А невдо-
взі і сам заклад із багатими фон-
дами, хутко перелицювавши на 
«республіканський кра-
єзнавчий музей», пере-
творили на ідеологічну 
зброю проти України.

9 Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про призначення стипендії Кабінету Міністрів 
України видатним тренерам, які забезпечують 
підготовку спортсменів до участі в Олімпійських 
та Паралімпійських іграх»

ЖИТЛО. Понад 40% українських родин головною перепоною 
мати бажану кількість дітей вважають затісні умови 
проживання. Чи є вихід?
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оголошення

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

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, 
м. Добропілля, Донецької області, вул. Банкова, 39а) розглядає 
цивільну справу № 227/1966/17 за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Державний ощадний банк України» в особі фі-
лії Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Коростело-
вої Алли Миколаївни, Коростелова Вадима Михайловича про 
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Викликаються на 30 серпня 2017 року на 08.30 годину до До-
бропільського міськрайонного суду, кабінет № 3, для участі у 
розгляді справи відповідачі: Коростелов Вадим Михайлович, 03 
вересня 1973 року народження, уродженець міста Макіївка До-
нецької області; Коростелова Алла Миколаївна, 27 квітня 1979 
року народження, уродженка м. Харцизьк Донецької області;

Відповідачам пропонується подати письмові пояснення по су-
ті позову та за наявністю заперечення проти позову та докази. У 
випадку неприбуття повинні повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглянута у їх відсутність.

Суддя Кошля А.О.

Повістка про виклик до суду у кримінальному провадженні
Апеляційний суд міста Києва викликає обвинуваченого Ко-

нонова Олексія Валерійовича, 23 березня 1973 року народжен-
ня (останнє відоме місце проживання: 299804, м. Севастополь, 
вул. Ракетна, 26, кв. 26; місце реєстрації: 295034, м. Сімферо-
поль, вул. Франка, 13), для участі в апеляційному розгляді кри-
мінального провадження № 420151103500011474 за обвинува-
ченням Кононова Олексія Валерійовича у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни, за апеляційною скаргою прокурора військової прокуратури 
Київського гарнізону Присяжнюка П.О. на ухвалу Дарницького 
районного суду м. Києва від 25 квітня 2017 року стосовно Коно-
нова Олексія Валерійовича, у судове засідання, яке відбудеться 
07 вересня 2017 року о 14 год. 35 хв. в приміщенні суду за адре-
сою: м. Київ, вул. Солом’янська, 2-а (тел. 284-15-77). Головую-
чий суддя Мельник В.В.

Наслідки неприбуття за викликом суду обвинуваченого пе-
редбачені ст. ст. l39, 323 КПК України, поважні причини непри-
буття особи на виклик суду передбачені ст. 138 КПК України.

Гуляйпільський районний суд Запорізької 
обл. (адреса суду: 70200, Запорізька обл., м. Гу-
ляйполе, вул. Велика, 33) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнен-
ня заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться 21.08.2017 о 09:30 до Горбенко Оль-
ги Iванiвни (останнє відоме місце реєстрації: 
71000, Запорізька обл., м. Гуляйполе, вул. Пів-
денна, буд. 16), справа № 315/568/17, суддя Те-
легуз С. М.

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

Гребінківський районний суд Полтавської області викликає 

Кубрак Юлію Рафіківну як відповідача у справі за позовом ПАТ 

«Альфа-Банк» про стягнення заборгованості.

Останнє відоме місце проживання Кубрак Юлії Рафіківни: 

вул. Фрунзе, 39, м. Гребінка, Полтавської області.

Судове засідання призначено на 29 серпня 2017 року об 11 

год. 00 хв. у залі судових засідань № 2 Гребінківського районно-

го суду Полтавської області за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 

4, м. Гребінка, Полтавської області.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки справу буде роз-

глянуто за відсутності відповідача, який зобов’язаний повідоми-

ти суд про причини неявки у судове засідання.

Суддя В.М. Шевченко

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Банкова, 
39А) розглядає цивільну справу № 227/2449/17 за позовом 
ПАТ «Державний Ощадний банк України» в особі філії Доне-
цьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Чаплигіної Тетя-
ни Валентинівни про стягнення заборгованості за договором.

Відповідач: Чаплигіна Тетяна Валентинівна, місце реєстра-
ції: 86700, Донецька область, м. Харцизьк, вул. 40 років Ви-
зволення України, буд. 25, кв. 63 викликається на 30 серпня 
2017 року об 11.15 годині до Добропільського міськрайонно-
го суду, кабінет № 7, для участі у розгляді справи. До розгля-
ду цивільної справи пропонується надати суду письмові по-
яснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідачки, 
необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше справа 
буде розглянута у її відсутність на підставі наявних у ній даних 
чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Тимофєєва Г.Л.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області 
(85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Банкова, 39А) 
розглядає цивільну справу № 227/2447/17 за позовом ПАТ 
«Державний Ощадний банк України» в особі філії Донецьке 
обласне управління AT «Ощадбанк» до Вєтєр Людмили Ми-
колаївни про стягнення заборгованості за договором.

Відповідач: Вєтєр Людмила Миколаївна, місце реєстрації: 
86700, Донецька область, м. Харцизьк, вул. Паторжинського, 
буд. 2, кв. 29 викликається на 30 серпня 2017 року об 11.00 
годині до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 7, 
для участі у розгляді справи. До розгляду цивільної справи 
пропонується надати суду письмові пояснення та заперечен-
ня, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідачки, 
необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше справа 
буде розглянута у її відсутність на підставі наявних у ній даних 
чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Тимофєєва Г.Л.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області 
(85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Банкова, 39А) 
розглядає цивільну справу № 227/2442/17 за позовом ПАТ 
«Державний Ощадний банк України» в особі філії Донецьке 
обласне управління AT «Ощадбанк» до Синенка Володимира 
Івановича про стягнення заборгованості за договором.

Відповідач: Синенко Володимир Іванович, місце реєстра-
ції: 86700, Донецька область, м. Харцизьк, вул. Краснозна-
менська, буд. 63, кв. 156 викликається на 30 серпня 2017 ро-
ку о 10.30 годині до Добропільського міськрайонного суду, 
кабінет № 7, для участі у розгляді справи. До розгляду цивіль-
ної справи пропонується надати суду письмові пояснення та 
заперечення, а також усі наявні докази по справі.

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

Суддя Тимофєєва Г.Л.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області 
(85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Банкова, 39А) 
розглядає цивільну справу № 227/2446/17 за позовом ПАТ 
«Державний Ощадний банк України» в особі філії Донецьке 
обласне управління AT «Ощадбанк» до Кордонського Сер-
гія Григоровича про стягнення заборгованості за договором.

Відповідач: Кордонський Сергій Григорович, місце реє-
страції: 86700, Донецька область, м. Харцизьк, вул. Сечено-
ва, буд. 1, кв. 17 викликається на 30 серпня 2017 року о 10.45 
годині до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 7, 
для участі у розгляді справи. До розгляду цивільної справи 
пропонується надати суду письмові пояснення та заперечен-
ня, а також усі наявні докази по справі.

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

Суддя Тимофєєва Г.Л.

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької області викликає до суду 

Юсупова Машерип Сабуржановича як відповідача у справі за позовом Селівьор-

стова Віктора Петровича до Юсупова Машерип Сабуржановича, третя особа: Юсу-

пова Нурія Гильманівна про визнання особи такою, що втратила право користу-

вання житловим приміщенням, розгляд якої відбудеться 12.09.2017 р. о 10.00 год. 

у приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, 31, кабінет № 10.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази, яки-

ми вони обгрунтовуються. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити 

суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя О.М. Томілін

Вишгородський районний суд Київської області повідомляє, що в проваджен-
ні суду розглядається цивільна справа № 363/1409/17 за позовом Першого за-
ступника прокурора Київської області в інтересах держави в особі Територіаль-
ної громади с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області до Ново-
петрівської сільської ради Вишгородського району Київської області та Колошви 
Дениса Васильовича, треті особи: Кобітович Степан Миколайович, Кобітович На-
зарій Степанович та Синіцький Леонід Миколайович про визнання недійсними рі-
шення сільської ради та витребування з чужого незаконного володіння земель-
них ділянок.

Судове засідання відбудеться 07 вересня 2017 року о 15 годині 30 хвилин, за 
адресою: Київська область, м. Вишгород, вул. Кургузова, 7, кабінет № 17.

У разі неявки відповідачів та третіх осіб без поважних причин справа буде роз-
глянута за їх відсутності.

Суддя М.Б. Баличева

Тарасенко Андрій Іванович, 26.08.1979 року народження, останнє місце про-
живання чи мешкання: 83036, Донецька область, місто Донецьк, вулиця Дмитра 
Донського, будинок 66, квартира 5, викликається у відкрите судове засідання як 
відповідач о 16.00 годині 27 вересня 2017 року у цивільній справі за позовом  Та-
расенко Олени Валеріївни до Тарасенка Андрія Івановича про стягнення аліментів 
на неповнолітню дитину.

Відкрите судове засідання у цивільній справі відбудеться під головуванням суд-
ді Маслова Д.В. в приміщенні Дніпровського районного суду м. Дніпродзержин-
ська Дніпропетровської області за адресою: м. Кам’янське, вул. Тритузна, 166,  
2 поверх, кабінет № 10.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі від-
повідач Тарасенко Андрій Іванович вважається повідомленим про час і місце роз-
гляду справи. У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсут-
ності.

Суддя Д.В. Маслов

Решетилівський районний суд Полтавської обл. (адреса суду: 38400, Полтав-
ська обл., смт Решетилівка, вул. Леніна, 24) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся:

13.10.2017 о 09:00 до Тимченка Івана Васильовича (останнє відоме місце ре-
єстрації: 36021, Полтавська обл., смт Решетилівка, вул. Леніна, буд. 2/5, кв. 70) 
справа № 546/272/17, суддя Беркута Л. Г.

13.10.2017 о 09:30 до Іванця Володимира Андрійовича (останнє відоме міс-
це реєстрації: 38400, Полтавська обл., смт Решетилівка, вул. Шевченка, буд. 163) 
справа № 546/430/17, суддя Беркута Л. Г.

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

Козелецький районний суд Чернігівської обл. (адреса суду: 17001, Чернігівська обл., смт Козелець, вул. Леніна, 7) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приват-
банк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

22.08.2017 о 10:30 до Ревігіна Світлана Володимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 17000, Чернігівська обл., смт Козелець, вул. Миколи Гоголя, буд. 11) спра-
ва № 734/1150/17, суддя Бараненко С. М.

28.09.2017 о 10:50 до Приходько Іван Сергійович (останнє відоме місце реєстрації: 17024, Чернігівська обл., Козелецький р-н, смт Десна, вул. Олександра Довжен-
ка, буд. 42а, кв. 13) справа № 734/1659/17, суддя Анохін А. М.

04.09.2017 о 09:10 до Каштанова Людмила Петрівна (останнє відоме місце реєстрації: 17024, Чернігівська обл., Козелецький р-н, смт Десна, вул. Довженка, буд. 
42а, кв. 50) справа № 734/1385/17, суддя Бараненко С. М.

05.10.2017 об 11:30 до Кузьменко Ігор Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 17024, Чернігівська обл., Козелецький р-н, смт Десна, вул. Рибалка, буд. 
3, кв. 2) справа № 734/1135/17, суддя Анохін А. М.

05.10.2017 об 11:50 до Маховик Михайло Михайлович (останнє відоме місце реєстрації: 17035, Чернігівська обл., Менський р-н, с. Прогрес, вул. Шевченка, буд. 
17) справа № 734/426/17, суддя Анохін А. М.

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

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

Голубєв Андрій Юрійович викликається в судове засідання на 21 серпня 2017 
року о 08.20 годині до Васильківського районного суду Дніпропетровської облас-
ті як відповідач по цивільній справі № 172/322/17 за позовом Кірія Софіко до Го-
лубєва Андрія Юрійовича про розірвання шлюбу.

У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде розглянута за його 
відсутності на підставі наявних матеріалів та постановлене заочне рішення.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою: сел. Васильківка, 
вул. Спортивна (Комсомольська), 23, Дніпропетровської області.

Суддя Філіппов Є.Є.

Оголошення 
про проведення безпосереднього продажу активів ПАТ “ВБР” з 01.09.2017р.
ПАТ «ВБР» повідомляє, що відповідно до Рішення виконавчої дирекції Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб № 3387 від 07.08.2017р., з 01 вересня 2017 
року починається безпосередній продаж майна Банку юридичним та фізичним 
особам. 

Ознайомитись з майном можна за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, 
 e-mail: prodazh_aktyviv@vbr-bank.com.ua. Оголошення на офіційному веб-сайті 

ФГВФО: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/26-vseukr-bank-rozv/17542-
oholoshennia-pro-provedennia-bezposerednoho-prodazhu-aktyviv-pat-vbr. 

Путивльський районний суд Сумської обл. (адреса суду: 41500, Сумська обл., 
м. Путивль, вул. Кірова, 54) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться 21.08.2017 о 
08:20 до Рись Віктора Володимировича (останнє відоме місце реєстрації: 41546, 
Сумська обл., Путивльський р-н, с.Чаплищі, вул. Центральна, буд. 43) справа № 
584/598/17, суддя ТОЛСТОЙ О. О.

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

Повістка про виклик
Свідок Кривчун Світлана Яковлівна, 07.04.1966 р.н., зареєстрована та про-

живаюча за адресою: м. Луганськ, квартал Гаєвого, 30, кв. 60, відповідно 
до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України, вам необхідно з’явитися о 10 год.  
00 хв. 21 та 22 серпня 2017 року до ГСУ СБ України за адресою: м. Київ,  
вул. Володимирська, 33, (тел. 044-256-95-92) до старшого слідчого Кривору-
чика О.О., для проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 22017000000000063 за ч. 1 ст. 258-3 КК України — вручення повідомлен-
ня про підозру.

Літинський районний суд Вінницької обл. (адреса суду: 22300, Вінниць-
ка обл., смт Літин, вул.Фабріціуса, 30) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться  
21.08.2017 о 10:00 до Совінської Любові Олександрівни (останнє відоме місце ре-
єстрації: 22320, Вінницька обл., Літинський р-н, с.Уладівка, вул. Лісова, буд. 5) 
справа № 137/616/17, суддя Гопкін П. В.

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

Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської обл. (адреса суду: 
52500, Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Чехова, 1) викликає відпо-
відача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове 
засідання, яке відбудеться      21.08.2017 об 11:30 до Бісаги Альони Вікторівни 
(останнє відоме місце реєстрації: 52500, Дніпропетровська обл., м. Синельникове,  
вул. Тиха, буд. 3) справа № 191/315/17, суддя Матіяш С. К.

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

Лозівський міськрайонний суд Харківської обл. (адре-
са суду: 64600, Харківська обл., м. Лозова, вул. Орджонікі-
дзе, 9) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

23.08.2017 об 11:00 до Гасимова Віталія Олександрови-
ча (останнє відоме місце реєстрації: 64602, Харківська обл.,  
м. Лозова, вул. Комінтерну, буд. 4, кв. 9) справа  
№ 629/2003/17, суддя Попов О. Г.

21.08.2017 о 08:15 до Говти Володимира Володимирови-
ча (останнє відоме місце реєстрації: 64605, Харківська обл.,  
м. Лозова, вул. Дарвіна, буд. 25, кв. 2) справа № 629/1033/17, 
суддя Смірнова Н. А.

22.08.2017 о 08:00 до Саяпіна Валерія Миколайови-
ча (останнє відоме місце реєстрації: 64600, Харківська 
обл., м. Лозова, 4-й Мікрорайон, буд. 40а, кв. 3) справа № 
629/1829/17, суддя Дегтярчук М. О.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

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

Першотравневий районний суд м.Чернівці (адреса суду: 
58000, Чернівецька обл., м.Чернівці, вул.Головна, буд.105) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся:

21.08.2017 о 10:00 до Радченка Семена Валерійовича 
(останнє відоме місце реєстрації: 58004, Чернівецька обл.,  
м. Чернівці, вул. Синагоги (Барбюса Анрі), буд. 33, кв.2) 
справа № 725/2201/17, суддя Галичанський О. І.

06.09.2017 о 09:30 до Луменецького Сергія Дмитрови-
ча (останнє відоме місце реєстрації: 58001, Чернівецька 
обл., м. Чернівці, вул. 3-й пр. Герцена, буд. 5, кв. 5) справа  
№ 725/1889/17, суддя Іщенко І. В.

05.09.2017 о 14:00 до Бабіняка Дмитра Констянтинови-
ча (останнє відоме місце реєстрації: 58000, Чернівецька обл.,  
м. Чернівці, вул. Барбюса, буд. 6) справа № 725/1989/17, суд-
дя Іщенко І. 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.

Згурівський районний суд Київської області викликає в 
судове засідання Бєлякова Андрія Іюрійовича (останнє ві-
доме зареєстроване місце проживання якого: смт Калинів-
ка, вулиця Центральна (до перейменування — Леніна), 57/7, 
кв. 4, Васильківського району, Київської області) як відпові-
дача у цивільній справі № 365/397/17, номер провадження 
№ 2/365/275/17, за позовом Бєлякової Алли Миколаївни до 
Бєлякова Андрія Іюрійовича, третя особа, яка не заявляє са-
мостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача 
Згурівська районна державна адміністрація Київської облас-
ті як орган опіки та піклування про позбавлення батьківських 
прав, на 21 вересня 2017 року о 10 годині 00 хвилин (резерв-
на дата 25 вересня 2017 року о 10 годині 00 хвилин) за адре-
сою: смт Згурівка, вулиця Українська, 43 Київської області, 
07600. Суддя Денисенко Н.О.

Згурівський районний суд Київської області пропонує Бє-
лякову Андрію Іюрійовичу подати в зазначений строк дока-
зи на підтвердження своїх заперечень і роз’яснює, що в разі 
неподання ним доказів у цей строк, вони в подальшому при-
йняті не будуть, а справа буде вирішуватися на підставі наяв-
них у ній даних чи доказів.

У разі неявки відповідача в судове засідання та непові-
домлення суду про причини неявки, справа буде розгляну-
та за його відсутності за наявними доказами на підставі ст. 
169 ЦПК України. З опублікуванням цього оголошення від-
повідач вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Суддя Н.О. Данисенко

Лугинський районний суд Житомирської обл. (адреса су-
ду: 11301, Житомирська обл., смт Лугини, вул. К. Маркса, 
2 а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться 21.08.2017 о 16:00 до Гуменюка Юрія Миколайовича 
(останнє відоме місце реєстрації: 11341, Житомирська обл., 
Лугинський р-н, с. Остапи, вул. Центральна, буд. 7) справа  
№ 281/342/17, суддя Денисюк 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.

Южний міський суд Одеської обл. (адреса суду: 65481, 
Одеська обл., м. Южний, пр-т Григорівського Десанту, 26а) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться  19.09.2017 о 10:30 до Сташака Георгія Олександро-
вича (останнє відоме місце реєстрації: 65481, Одеська обл.,  
м.  Южне, вул. Леніна, буд. 26, буд. 54) справа № 519/949/16-ц, 
суддя Барановська З. І.

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

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

Постановою Господарського суду Донецької області від 
11.07.2017 року по справі № 905/3525/16 Товариство з об-
меженою відповідальністю «Науково-виробниче об’єднання 
«СПЕЦМЕТАЛЛПРОМ» (83058, Донецька обл., м. Донецьк, 
вул. Лівобережна, буд. 6а, код ЄДРПОУ 23985228) визнано 
банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором 
призначено арбітражного керуючого Козирицького Андрія 
Сергійовича (свідоцтво № 49 від 01.02.2013 року, поштова 
адреса: 29000, м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, (4 
поверх), тел./факс: (0382) 700 344, E-mail: a.koziritskij@gmail.
com.

У зв’язку з вищевикладеним прошу керівника та засно-
вників банкрута в строк, зазначений ч. 6 ст. 41 Закону, при-
значити дату і час передачі бухгалтерської та іншої докумен-
тації банкрута, печаток і штампів, матеріальних та інших цін-
ностей банкрута ліквідатором.

Також, доводжу до відома керівника та засновників бан-
крута, що згідно наказу № 1 від 17.07.2017 року припине-
но повноваження органів управління банкрута ТОВ «НВО 
«СПЕЦМЕТАЛЛПРОМ» (код ЄДРПОУ 23985228) щодо управ-
ління банкрутом та розпорядження його майном, а також 
припинити повноваження власника (власників) майна бан-
крута.

У разі вчинення будь-яких дій щодо майна банкрута та ін-
ші процесуальні дії від імені банкрута, ви будете нести кри-
мінальну відповідальність відповідно до чинного законодав-
ства України.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, 
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу, 
призначену до розгляду на 01.09.2017 року, за позовною 
заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Тор-
говельний будинок «Амстор» до Тамалова Романа Ана-
толійовича, Богуславського Павла Ігоровича, третя осо-
ба: Труш Олексій Вікторович про визнання права влас-
ності та витребування майна із чужого незаконного во-
лодіння.

Відповідач Тамалов Роман Анатолійович (зареєстро-
ваний за адресою: 83044, м. Донецьк, Пролетарський ра-
йон, вул. Армавірська, 17/87), викликається на 01 верес-
ня 2017 року об 11.00 год. до суду, каб. № 9, для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідач Богуславський Павло Ігорович (зареєстро-
ваний за адресою: 02230, м. Київ, вул. Маяковського, 
8-Б/51), викликається на 01 вересня 2017 року об 11.00 
год. до суду, каб. № 9, для участі у розгляді справи по 
суті.

Відповідачі, зареєстроване місце проживання (пере-
бування), місцезнаходження чи місце роботи яких неві-
доме, викликаються в суд через оголошення у пресі. З 
опублікуванням оголошення про виклик відповідачі вва-
жаються повідомленими про час і місце розгляду спра-
ви.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповіда-
чі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута у їх відсутності.

Суддя М.М. Скиба

На підставі Конвенції про правову допомогу та право-
ві відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 
1993 року на виконанні в Артемівському міськрайонному су-
ді Донецької області (84500, Донецька область, м. Бахмут, 
вул. Миру, буд. 5) знаходиться клопотання Комунального 
дочірнього виробничого унітарного підприємства «Жилищ-
ник Минщини» (Державне підприємство) про визнання та 
надання дозволу на примусове виконання на території Укра-
їни рішення суду Мінського району Мінської області Респу-
бліки Білорусь від 25 листопада 2014 року про стягнення за-
боргованості за сплату комунальних послуг та пені з Філю-
шина Сергія Віталійовича.

Відповідно до частини 1 статті 395 Цивільного процесу-
ального кодексу України Артемівський міськрайонний суд 
Донецької області повідомляє боржника: Філюшина Сер-
гія Віталійовича (останнє відоме суду місце перебування за 
адресою: Донецька обл., м. Єнакієве, сел. Оленівка, вул. Ял-
тинська, буд. 2а) про надходження клопотання Комунально-
го дочірнього виробничого унітарного підприємства «Жи-
лищник Минщини» (Державне підприємство) про визна-
ння та надання дозволу на примусове виконання на терито-
рії України рішення суду Мінського району Мінської облас-
ті Республіки Білорусь від 25 листопада 2014 року про стяг-
нення заборгованості за сплату комунальних послуг та пені 
з Філюшина Сергія Віталійовича та пропонує боржнику у мі-
сячний строк подати можливі заперечення проти цього кло-
потання.

Суддя О.С. Конопленко

Великоновосілківський районний суд Донецької обл. 
(адреса суду: 85500, Донецька обл., смт Велика Новосілка, 
вул.Фонтанна,буд.21) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться 21.08.2017 о 10:40 до Токарєвої Оль-
ги Олегівни (останнє відоме місце реєстрації: 85500, Доне-
цька обл., смт Велика Новосілка, вул. Радянська, буд. 29, кв. 
14) справа № 220/933/17, суддя Яненко Г. 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.

Березанський міський суд Київської області (адреса су-
ду: 07540, Київська обл., м. Березань, вул. Леніна, 129) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться  
28.09.2017 об 11:00 до Греська Дмитра Юрійовича (останнє 
відоме місце реєстрації: 07540, Київська обл., м. Березань, 
пров. Чайковського, буд. 11) справа № 356/646/17, суддя Ля-
лик Р. 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.

Шевченківський районний суд м. Києва ви-
кликає в судове засідання Горбушина Сергія 
Євгеновича як відповідача по цивільній спра-
ві за позовом Горбушиної Ірини Володимирів-
ни до Горбушина Сергія Євгеновича, третя осо-
ба: Відділ з питань реєстрації місця проживан-
ня/перебування фізичних осіб Шевченківської 
районної в місті Києві державної адміністрації 
про визнання особи такою, що втратила пра-
во користування жилим приміщенням, яке від-
будеться 03.10.2017 р. о 14.00 год. за адресою: 
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 4-й поверх, каб. 
408. Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки 
справа буде розглядатися за наявними у спра-
ві доказами.

Суддя Піхур О.В.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ  

ТОВАРИСТВО «МАРФІН БАНК» 

 оголошує тендер  

по вибору компанії для забезпечення  

фізичною охороною Ізмаїльського  

відділення № 16 за адресою: м. Ізмаїл,  

пр. Миру, 16-а (один 10-годинний пост  

охорони). Умови проведення  

тендеру розміщені на сайті  

www.marfinbank.ua

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ  

ТОВАРИСТВО «МАРФІН БАНК» 

оголошує тендер  

по вибору компанії на поставку  

двокишенькових сортувальників 

банкнот.  

Умови проведення тендеру  

розміщені на сайті  

www.marfinbank.ua

Дніпровський районний суд м. Києва ви-
кликає в судове засідання по цивільній справі  
№ 755/8143/17-ц як відповідача Кравченка 
Олексія Васильовича, 11.06.1980 року наро-
дження, за позовом Кравченко Людмили Васи-
лівни про позбавлення батьківських прав сто-
совно неповнолітньої Кравченко Анни Олексіїв-
ни, 15.09.2008 року народження, та збільшення 
розміру аліментів.

Судове засідання відбудеться о 09 год. 15 хв. 
28 вересня 2017 р.

Адреса суду: м. Київ, вул. Сергієнка, буд. 3, 
каб. 34.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки 
в судове засідання справа буде розглянута без 
вашої участі.

Суддя В.П. Гончарук

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Підозрюваний Попов Сергій Анатолійович, 

зареєстрований за адресою: Донецька область, 

м. Горлівка, проспект Перемоги, буд. 79, кв. 8 на 

підставі ст. ст. 111, 133, 135, 278 КПК України, 

вам необхідно з’явитись 21 серпня 2017 року о 

10 годині до УСБУ у Вінницькій області: м. Ві-

нниця, вул. Грушевського, 27, до слідчого Над-

токи С.В, р.т. (0432) 599234, для участі у слід-

чих та процесуальних діях у кримінальному про-

вадженні № 22017020000000099 від 05.04.2017, 

за ч. 1 ст. 258-3 КК України – вручення повідо-

млення про підозру, допиту як підозрюваного.

Марківський районний суд Луганської облас-
ті повідомляє про те, що 02.02.2016 р. по ци-
вільній справі за позовом Теслі Віти Михайлівни 
до Теслі Олега Володимировича про розірван-
ня шлюбу, справа № 417/1688/15-ц (Суддя Ді-
доренко А.Е.) ухвалено заочне рішення, позовні 
вимоги задоволені повністю.

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.

Голова суду А.Е. Дідоренко

Новопсковський районний суд Луганської 
області викликає Попова Євгена Вікторовича 
як відповідача у судове засідання для розгля-
ду цивільної справи за позовом Лишкович Ві-
ри Ігорівни до Попова Євгена Вікторовича про 
позбавлення батьківських прав, яке відбудеть-
ся 28 серпня 2017 року о 08 год. 00 хв. (резерв-
ні дати судових засідань: 11 вересня 2017 року 
о 08 год. 15 хв., 20 вересня 2017 року о 09 год. 
00 хв.) в приміщенні Новопсковського районно-
го суду за адресою: вул. Українська, 28, смт Но-
вопсков, Луганської області.

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

Суддя Стеценко О.С.

Білокуракинський районний суд Луган-

ської області повідомляє, що 08.08.2017 ро-

ку було винесено рішення по цивільній спра-

ві № 409/960/17 за позовом Пальчевсько-

го Олександра Вікторовича до Пальчевської 

Марії Володимирівни про розірвання шлю-

бу, яким позовні вимоги задоволено у повно-

му обсязі.

Суддя Максименко О.Ю.

Бердянським міськрайонним судом Запо-
різької області (суддя Прінь І.П., за адресою: м. 
Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. № 302) 22 
серпня 2017 року о 14 годині 30 хвилин буде 
розглядатися цивільна справа за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства «Всеукраїн-
ський Банк Розвитку» до Зайцева Петра Стефа-
новича, Зайцевої Ірини Олександрівни про солі-
дарне стягнення заборгованості за кредитним 
договором.

В судове засідання викликаються як відпові-
дачі Зайцев П.С., Зайцева І.О. У разі неявки від-
повідачів справа буде розглянута за наявними у 
справі матеріалами.

Суддя І.П. Прінь

12 вересня 2017 року об 11 год. 00 хв. в 
приміщенні суду за адресою: 27300, сел. 
Олександрівка, вул. Вишнева, 21, Олексан-
дрівського району, Кіровоградської області 
(суддя Отян О.В.), відбудеться слухання ци-
вільної справи за позовом кредитної спіл-
ки «ЦЕНТР-КРЕДИТ» до Мірошніченка Пе-
тра Олександровича та Аззи Наталії Вікторів-
ни про стягнення заборгованості по кредит-
ному договору. В судове засідання виклика-
ється відповідач Мірошніченко Петро Олек-
сандрович.

Суддя О.В. Отян

Болградський районний суд Одеської області 

викликає до суду як відповідача Гвазава Ревазі, 

останнє відоме місце проживання якого: вул. 25 

Чапаєвської Дивізії, 35/10, м. Болград, Одеської 

області в судове засідання на 18.09.2017 року о 

09.00 год. по цивільній справі за позовом Дяко-

вої Юліани Юріївни до Гвазава Ревазі про розі-

рвання шлюбу.

У випадку неявки відповідача справа буде 

розглянута за його відсутності.

Адреса суду: м. Болград, Одеської області, 

вул. 25 Серпня, 192, каб. № 6.

Суддя А.В. Кравцова

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85110, м. Костянтинівка, Донецької об-
ласті, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну 
справу № 233/2987/17 за позовом Обласного кому-
нального підприємства «Донецьктеплокомуненер-
го» виробничої одиниці «Костянтинівкатепломере-
жа» до Тимошука Ігоря Васильовича про стягнення 
суми заборгованості.

Відповідач у справі Тимошук Ігор Васильович, 
13.02.1981 р.н., останнє відоме місце проживання: 
Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Незалеж-
ності, буд. 293, кв. 25, викликається до суду на 08 
год. 00 хв. 28 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 неприбут-
тя відповідач повинен повідомити суд про причи-
ни неявки, інакше справа буде розглянута за його 
відсутності.

Суддя Каліуш О.В.

Новопсковський районний суд Луганської 
області викликає Попова Олексія Васильовича 
як відповідача у судове засідання для розгляду 
цивільної справи ЄУ № 420/583/17 (проваджен-
ня № 2/420/298/17) за позовом Попової Юлії Во-
лодимирівни до Попова Олексія Васильовича 
про розірвання шлюбу, яке відбудеться 31 серп-
ня 2017 року о 09 год. 00 хв. (резервна дата су-
дового засідання 04 вересня 2017 року о 09 год. 
00 хв.) в приміщенні Новопсковського районно-
го суду за адресою: вул. Українська, 28, смт Но-
вопсков Луганської області.

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

Суддя Р.Р. Потапенко

Міловський районний суд Луганської області 
повідомляє, що 28 серпня 2017 року о 09 годині 
00 хвилин у приміщенні Міловського районно-
го суду відбудеться судове засідання з розгля-
ду цивільної справи № 2-71/418/328/17 за позо-
вом Коломієць Оксани Сергіївни до Коломійця 
Вадима Віталійовича про стягнення аліментів. У 
разі неявки відповідача у призначений час або 
неповідомлення про причину неявки справу бу-
де розглянуто за його відсутності за наявними у 
справі доказами.

З опублікуванням цього оголошення відпові-
дач по справі вважається належним чином пові-
домленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Суддя Гуцол М.П.

Бориспільський міськрайонний суд Київської 
області повідомляє, що 22.08.2017 р. о 09.30 
год. відбудеться розгляд справи № 359/3375/17 
Стрельцової Тетяни Геннадіївни до Юрченка Ва-
лерія Леонідовича, третя особа: Служба у спра-
вах дітей виконавчого комітету Бориспільської 
міської ради Київської області про надання до-
зволу на тимчасовий виїзд за кордон неповно-
літньої дитини без згоди батька Юрченку Ва-
лерію Леонідовичу необхідно з’явитися до Бо-
риспільського міськрайонного суду за адресою:  
м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 72, зал с/з 
№ 10. У випадку неявки відповідача, від якого 
не надійшло заяви про розгляд справи за його 
відсутності або якщо повідомлені ним причини 
неявки визнані неповажними, буде ухвалено за-
очне рішення.

Суддя І.В. Муранова-Лесів

Тульчинський районний суд Вінницької обл. (адреса суду: 23600, 
Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Перемоги, 16) викликає відповідача 
за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання, яке відбудеться:

23.08.2017 о 10:00 до Гарматецького Олександра Васильовича 
(останнє відоме місце реєстрації: 23610, Вінницька обл., Тульчин-
ський р-н, с. Печера, вул. Садова, буд. 30) справа № 148/720/17, суд-
дя Штифурко Л. А.

04.09.2017 об 11:30 до Куряшкіної Юлії Михайлівни (останнє відо-
ме місце реєстрації: 23601, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Леонто-
вича, буд. 12) справа № 148/311/17, суддя Саламаха О. 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.

 Крюківський районний суд м. Кременчука (адреса суду: 39600, 
Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Красіна, буд. 37/49) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборго-
ваності, у судове засідання, яке відбудеться:

 21.08.2017 о 09:30 до Осадчого Івана Ігоровича (останнє відоме 
місце реєстрації: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Чапаєва, 
буд. 70, кв. 57) справа № 537/2215/17, суддя Степура А. А.

28.08.2017 о 13:30 до Толстова Олександра Миколайовича (остан-
нє відоме місце реєстрації: 39630, Полтавська обл., м. Кременчук, 
вул. 50 Років СССР, будинок 1, кв. 97) справа № 537/2217/17, суд-
дя Степура А. 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.

Приморський районний суд м.Одеси (адреса су-
ду: 65110, Одеська обл., м. Одеса, вул.Балківська, 
33) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ При-
ватбанк, про стягнення заборгованості, у судо-
ве засідання, яке відбудеться  29.08.2017 о 12:00 
до Цишевського Вячеслава Петровича (остан-
нє відоме місце реєстрації: 65000, Одеська обл.,  
м. Одеса, пров. Бісквітний, буд. 16, кв. 25) справа  
№ 522/9880/17, суддя Шенцева О. П.

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

Болградський районний суд Одеської області ви-

кликає до суду як відповідача Гвазава Ревазі, остан-

нє відоме місце проживання якого: вул. 25 Чапаєв-

ської Дивізії, 35/10, м. Болград Одеської області, в 

судове засідання на 11.09 2017 року о 09.30 год. по 

цивільній справі за позовом Дякової Юліани Юріїв-

ни до Гвазава Ревазі про розірвання шлюбу.

У випадку неявки відповідача справа буде роз-

глянута за його відсутності.

Адреса суду: м. Болград Одеської області,  

вул. 25 Серпня, 192, каб. № 6.

Суддя А.В. Кравцова

Апеляційний суд Житомирської області викликає в судове засідан-
ня Біляка Владислава Миколайовича у цивільній справі № 277/768/16-ц 
за позовом заступника прокурора Житомирської області в інтересах 
держави в особі Барашівської сільської ради Ємільчинського району 
до Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
Свінцицького Кирила Юрійовича, Біляка Владислава Миколайовича, 
Реєстраційного сектору Ємільчинської РДА про визнання недійсним 
наказу, скасування рішення про державну реєстрацію права власнос-
ті на земельну ділянку та зобов’язання її повернути.

Розгляд справи відбудеться 18 вересня 2017 року о 14 год. 30 хв., 
у приміщенні суду за адресою: м. Житомир, вул. Святослава Ріхте-
ра, 24.

У разі неявки або неповідомлення про причини неявки, справу бу-
де розглянуто у вашу відсутність на підставі наявних у справі доказів.

Суддя О.С. Коломієць

Старобільський районий суд Луганської області викликає:
Некрасова Володимира Анатолійовича, який проживає за адре-

сою: вул. Івана Франка, буд. 29, м. Антрацит Луганської області;
Некрасову Наталію Анатоліївну, яка проживає за адресою: вул. Іва-

на Франка, буд. 29, м. Антрацит Луганської області як відповідачів 
у судове засідання по цивільній справі № 431/2363/17; провадження  
№ 2/431/892/17, за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Некрасова В.А., 
Некрасової Н.А. про стягнення заборгованості, яке відбудеться 04 ве-
ресня 2017 року о 09 годині 00 хвилин в приміщенні суду за адресою: 
Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38а.

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

Суддя О.В. Ткач

Зарічний районний суд м. Суми (адреса су-
ду: 40030, Сумська обл., м. Суми, вул. Академічна, 
13,) викликає відповідача за позовом ПАТ Акцент-
банк, про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться  10.10.2017 о 13:00 до Шере-
мета Сергія Сергійовича (останнє відоме місце ре-
єстрації: 40000, Сумська обл., м. Суми, вул. Пере-
копська, буд. 5, кв. 2) справа № 591/1434/17, суд-
дя Бурда Б. В.

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

Кам’янець-Подільський міськрайсуд Хмельницької 
області повідомляє, що 07 вересня 2017 року о 13 год. 
00 хв. в приміщенні суду по вул. Драй-Хмари, 7/2, в м. 
Кам’янці-Подільському, суддя Вдовичинський А.В., бу-
де розглядатися цивільна справа № 676/2622/17 за по-
зовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Кре-
дитні інціативи» до Анцути Вадима Петровича, Скрип-
ки Ольги Миколаївни про стягнення заборгованос-
ті. Судом викликаються в судове засідання як відпові-
дачі Анцута Вадим Петрович, 09.06.1977 р. народжен-
ня, останнє відоме місце проживання: вул. Фабріціуса, 
9, кв. 69, м. Кам’янець-Подільський та Скрипка Ольга 
Миколаївна, 28.06.1980 р. народження, останнє відоме 
місце проживання: пр. Лабораторний, буд. 24, кв. 68,  
м. Київ, 01133. В разі неявки відповідачів в судове за-
сідання справа буде слухатись без їх участі за наявни-
ми матеріалами.

Суддя Вдовичинський А.В.
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16..21
32..37

16..21
29..34

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 18 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +16  +21 +29 +34 Черкаська +16  +21 +29 +34
Житомирська +16  +21 +29 +34 Кіровоградська +16  +21 +29 +34
Чернігівська +16  +21 +29 +34 Полтавська +16  +21 +29 +34
Сумська +16  +21 +29 +34 Дніпропетровська +16  +21 +29 +34
Закарпатська +16  +21 +29 +34 Одеська +16  +21 +32 +37
Рівненська +16  +21 +29 +34 Миколаївська +16  +21 +32 +37
Львівська +16  +21 +29 +34 Херсонська +16  +21 +32 +37
Івано-Франківська +16  +21 +29 +34 Запорізька +16  +21 +29 +34
Волинська +16  +21 +29 +34 Харківська +16  +21 +29 +34
Хмельницька +16  +21 +29 +34 Донецька +16  +21 +29 +34
Чернівецька +16  +21 +29 +34 Луганська +16  +21 +29 +34
Тернопільська +16  +21 +29 +34 Крим +16  +21 +29 +34
Вінницька +16  +21 +29 +34 Київ +19  +21 +31 +33

Укргiдрометцентр

ОГОЛОШЕННЯ

Самбірський міськрайонний суд (адреса суду: 81400, Львівська обл.,  
м. Самбір, вул. Коперніка, 5) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ При-
ватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться  
21.08.2017 о 14:30 до Качмара Степана Михайловича (останнє відоме міс-
це реєстрації: 81440, Львівська обл., Самбірський р-н, м. Рудки, вул. Зелена,  
буд. 19) справа № 452/995/17 суддя Кунцік О. С.

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

Василь III  
оселився  
в музеї

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

СПРАВА №. Цими днями фонди Сумського обласного ху-
дожнього музею ім. Н. Онацького поповнено цінним експо-
натом. Віднині тут зберігатимуть бронзове погруддя прави-
теля Василя III, яке в грудні минулого року правоохоронці 
Сумщини вилучили в провідника поїзда сполученням Киши-
нів — Москва, який намагався вивезти статуетку до Росії 
для реалізації тамтешнім колекціонерам.

Як повідомила прес-група УСБУ в Сумській області, за ре-
зультатами  експертизи погруддя, виготовлене  в середині 
ХІХ століття фабрикою Шопена (м. Санкт-Петербург) у скла-
ді унікальної колекції кабінетної бронзи,  визнано культур-
ною цінністю, яка має художнє та історичне значення. Її вар-
тість на чорному ринку становить три тисячі доларів США. 
Відповідно до рішення Ямпільського районного суду Сум-
ської області вилучений раритет передано до музею, а зло-
вмисника визнано винним у скоєнні контрабанди і оштра-
фовано.

До слова, впродовж останніх років за матеріалами Управ-
ління СБУ в Сумській області до музеїв України передано 
низку культурно-мистецьких раритетів. Серед них — так 
званий Лебединський скарб, виявлений ще два десятиліт-
тя тому і який складається з понад 2 тисяч золотих та сріб-
них виробів часів Речі Посполитої, Австро-Угорщини, Прус-
сії, Саксонії, Норвегії, Польщі, Туреччини. Серед повернутих 
державі цінностей — ікони, музичні інструменти, золоті ви-
роби часів скіфської культури тощо. Все це представлено в 
музеях України для широкого загалу.    

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

МАСОВИЙ СПОРТ. До кін-
ця року в Мелітополі буде су-
часний легкоатлетичний ста-
діон. «Спартак», єдиний ко-
мунальний стадіон у місті, 
збудовано понад 60 років то-
му. За більш ніж півстоліття 
північний сектор трибуни опи-
нився в аварійному стані. Не-
має змоги проводити офіцій-
ні змагання найвищого рангу 
і через стан легкоатлетичних 
доріжок. За даними заступни-
ка Мелітопольського місько-
го голови Івана Федорова, за 

останні 10 років на стадіоні не 
проводили жодних змагань.

— Нині 10 відсотків коштів 
Держфонду регіонального 
розвитку має бути спрямова-
но на відновлення спортив-
ної інфраструктури, тож ми 
вирішили відремонтувати  за 
ці гроші стадіон у місті, — за-
значив Іван Федоров. — До 
роботи долучили консультан-
тів Федерації легкої атлети-
ки України. Після завершен-
ня реконструкції стадіон отри-
має статус IV категорії спор-
тивних споруд, що дасть змо-
гу проводити змагання все-
українського рівня. Вартість 

проекту становить 12,5 міль-
йона гривень.

Минулого тижня на рахунок 
Запорізької ОДА надійшов 
перший транш. Найближчим 
часом кошти будуть у підряд-
ників. Уже розпочали благо-
устрій майданчика, відтак по-
кладуть синтетичне покрит-
тя з каучуку. Що стосується 
будівлі стадіону, то вже тиж-
день тут працює підрядна ор-
ганізація.

— Раніше були дерев’яні 
трибуни, — розповідає за-
ступник Мелітопольсько-
го міського голови Іван Фе-
доров, — нині триває мон-

таж  сучасних пластикових на 
3000 глядачів. Особлива ува-
га інженерів та будівельників 
прикута до благоустрою біго-
вих доріжок. Минулої середи 
до нас приїжджав технічний 
консультант Федерації лег-
кої атлетики, зробив розмітку 
стадіону. Щойно підрядники 
завершать благоустрій лотків 
для водовідведення, одразу 
розпочнуться роботи з мон-
тажу першого шару покриття.

До 20 жовтня реконструк-
цію стадіону мають закінчити. 
Протягом місяця об’єкт про-
йде сертифікацію, і його вве-
дуть в експлуатацію.

У Мелітополі реконструюють стадіон 
«Спартак»

За звання кращого 
змагалися кавуни

ТРАДиціЯ. У місті Гола Пристань  
на Херсонщині відбувся вже  
14-й фестиваль смачної ягоди

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

Свято «Український ка-
вун — солодке диво» 

стало традиційною літ-
ньою подією на Херсон-
щині і збирає охочих роз-
важитися та скуштувати 
і закупити кавунів. Гос-
тям свята представили 
виставку-ярмарок, дегус-
тацію та продаж у вели-
кому асортименті баштан-
них культур та іншої сіль-
ськогосподарської про-
дукції, концертно-розва-
жальну програму, ігри, 
конкурси, майстер-класи 
з декоративно-приклад-
ного мистецтва. Втім, го-
ловним персонажем фес-
тивалю був і залишається  
херсонський кавун — сим-
вол міста Гола Пристань. 
Десятки учасників похва-

лилися баштанними, що ви-
рощені у фермерських гос-
подарствах та на власних 
городах. Найбільший ка-
вун цього року важив 17,7 
кілограма, що не є рекор-
дом. Торішній затягнув на 
28 кіло, а рекордсменом за-
лишається ягода у 42 кіло-
грами, яка перемогла в кон-
курсі 2011 року. Серед гар-
бузів на фестивалі переміг 
39-кілограмовий красень, 
а серед динь — шестикіло-
грамова запашна красуня. 
На фестивалі змагалися й 
за звання найменшої яго-
ди. Перемогу отримав ка-
вун вагою 32 грами.

Свято вдалося, незважа-
ючи на низький цьогорічний 
врожай баштанних культур. 
Причина низьких врожа-
їв та високої ціни на кавуни 
— африканська спека. «Для 
нормального росту і дозрі-
вання кавуну необхідна 
температура до 30 градусів 
вдень та 20 градусів вночі, — 
каже керівник фермерсько-
го господарства Юрій Поко-
тилов. — Нині температура 
на ґрунті сягала 60. Звісно, 
кавуни не витримують такої 
спеки». Як повідомив керів-
ник департаменту агропро-
мислового розвитку Херсон-
ської обл держадміністрації 
Олександр Паливода,  
«ранній кавун уже відій-
шов, середній обпікся, очі-
куємо на пізній наприкінці 
серпня — початку вересня. 
Цьогорічна ціна у зв’язку із 
спекою зависока, півтори-
дві гривні за кілограм. За-
звичай херсонські кавуни 
дешевші».

Учасники фестивалю 
охоче пригощали гостей 
кавунами та динями, брали 
участь у конкурсах та зма-
ганнях, розкривали секре-
ти баштанництва. 

І великі, і малі однаково смачні 

По бороді текло рясно
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