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 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

СУБОТА, 20 ТРАВНЯ 2017 РОКУ №92 (5961)

ЦИФРА ДНЯ

Канада готова
відкрити свій ринок

ВІЛЬНА ТОРГІВЛЯ. Сенат Канади ратифікував угоду про зо-
ну вільної торгівлі з Україною. Як повідомляє прес-служба Мі-
ністерства економічного розвитку і торгівлі, відповідне рішення
було ухвалено 18 травня пізно ввечері за київським часом.

Торговий представник України Наталія Микольська зазначи-
ла, що для завершення бюрократичної процедури створення
зони вільної торгівлі між країнами закон про ратифікацію по-
требує підпису генерал-губернатора Канади.

Угоду про вільну торгівлю між Україною й Канадою, нагадує
УНІАН, було підписано 11 липня 2016 року під час візиту до Киє-
ва канадського Прем’єра Джастіна Трюдо. Верховна Рада ще
14 березня цього року ратифікувала цю угоду, яка відкриває для
вітчизняних виробників вільний доступ до 98% канадського рин-
ку. За оцінками Мінекономрозвитку, після набуття чинності уго-
ди про ЗВТ з Канадою Україна зможе нарощувати експорт до
цієї країни на 0,6 мільйона доларів щороку, а також у середньос-
троковій перспективі розраховувати на додаткові інвестиції.

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«Жодне

економічне
зростання не

витримає тієї
пенсійної
системи, 

яка у нас є».
Прем’єр-міністр про потребу якомога швидшого
ухвалення Верховною Радою проекту 
пенсійної реформи 
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Онлайн проти
офлайну

ТРЕНДИ. Чи не станеться так, що за кілька десятиліть
онлайн-курси витіснять традиційні університети? 
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2017 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 25 грн . . . . . . . . . . . . 47 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 75 грн . . . . . . . . . . 141 грн

на півроку . . . . . 150 грн . . . . . . . . . . 282 грн

ТЕЛЕКУР’ЄР програми головних телеканалів України 
на сторінках «Урядового кур’єра»

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА 

ГАЗЕТИ 
«УРЯДОВИЙ 

КУР’ЄР» 
НА ІІ ПІВРІЧЧЯ 

2017 РОКУ

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ

УСІ
ВІДДІЛЕННЯ

ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ

29 000 
вибухонебезпечних предметів вилучили

сапери задля повного очищення 
й розмінування Балаклії та прилеглих

територій

8
ЗАПИТАЙТЕ У ЮРИСТА

Хто і як може отримати
земельну ділянку
безкоштовно?
Нашим читачам
відповідають фахівці5

НА КОНТРОЛІ «УК»

Чому люди не поспішають
обживатися у новому
мікрорайоні у закарпатському
селищі Теребля, збудованому
для переселенців із Солотвина?
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оголошення

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

Вінницький міський суд (адреса суду: 21100, Вінницька 
обл., м. Вінниця, вул. Грушевського, 17) викликає як відпові-
дача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення забор-
гованості, у судове засідання, яке відбудеться:

25.05.2017 р. о 09.00 год. до Шалений Максим Іванович 
(останнє відоме місце реєстрації: 21001, Вінницька обл.,  
м. Вінниця, вул. Павленка, буд. 16) справа № 127/4508/17, 
суддя Жмудь О. 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.

Глибоцький районний суд Чернівецької обл. (адреса суду: 
60400, Чернівецька обл., смт Глибока, вул. Глибоцька, 2а) викли-
кає як відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

24.05.2017 р. о 09.20 год. до Кусаєв Аркадій Махарбеко-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 60412, Чернівецька обл., 
Глибоцький р-н, с. Чагор, вул. Незалежності, буд. 45) справа  
№ 715/461/17, суддя Цуркан В. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідо-
млення про причини неявки справа буде розглянута за його від-
сутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

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

Фастівський міськрайонний суд Київської обл. (адреса суду: 
08500, Київська обл., м. Фастів, вул. Радянська, 25) викликає як 
відповідачку за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення за-
боргованості, у судове засідання, яке відбудеться:

24.05.2017 р. о 15:30 год. до Альошечкіна Ірина Юріївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 08523, Київська обл., Фастів-
ський р-н, с. Велика Офірна, вул. 8-го Березня, буд. 37) справа  
№ 381/1160/17, суддя Ковалевська Л. М.

У разі неявки відповідачки у призначений час або неповідо-
млення про причини неявки справа буде розглянута за її відсут-
ності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідачка по справі 
вважається належним чином повідомленою про час, день та міс-
це проведення судового засідання.

Літинський районний суд Вінницької обл. (адреса суду: 22300, 
Вінницька обл., смт Літин, вул. Фабріціуса, 30) викликає як відпо-
відачку за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення забор-
гованості, у судове засідання, яке відбудеться:

24.05.2017 р. об 11.30 год. до Кудря Світлана Яківна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 22346, Вінницька обл., Літинський 
р-н, с. Українка, вул. Леніна, буд. 18) справа № 137/411/17, суддя  
Білик Н. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідо-
млення про причини неявки справа буде розглянута за її відсут-
ності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

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

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

01.06.2017 о 08:10 до Семенюк Світлана Борисівна (останнє відоме місце реєстрації: 85135, До-
нецька обл., Костянтинівський р-н, с. Новодмитрівка, вул. Севастопольська, буд. 5, кв. 2) справа  
№ 233/766/17, суддя Малінов О. С.

25.05.2017 о 08:30 до Сергєєва Світлана Леонідівна (останнє відоме місце реєстрації: 85172, 
Донецька обл., Костянтинівський р-н, с. Полтавка, вул. Шевченка, буд. 8) справа № 233/737/17,  
суддя Бєлостоцька О. В.

30.05.2017 о 09:40 до Кащеєв Валентин Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 
85143, Донецька обл., Костянтинівський р-н, с. Іллінівка (Ілліча), вул. Молодіжна, буд. 18) справа  
№ 233/1527/17, суддя Малінов О. С.

30.05.2017 о 09:50 до Четверікова Тетяна Андріївна (останнє відоме місце реєстрації: 85172,  
Донецька обл., Костянтинівський р-н, с. Полтавка, вул. Садова, буд. 21) справа № 233/1642/17,  
суддя Малінов О. С.

25.05.2017 о 08:40 до Тинякова Тетяна Олексіївна (останнє відоме місце реєстрації: 85100,  
Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Трудова, буд. 447, кв. 27) справа № 233/757/17, суддя  
Бєлостоцька О. В.

30.05.2017 о 09:30 до Кантур Ольга Олександрівна (останнє відоме місце реєстрації: 85141, До-
нецька обл., Костянтинівський р-н, с. Степанівка, вул. Корольова, буд. 16) справа № 233/1609/17, 
суддя Малінов О. С.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини 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 повідо-
мленим про час, день та місце проведення судового засідання.

Орджонікідзевський районний суд м.Харкова (адреса суду: 61007, Харків-
ська обл., м. Харків, пр-т Орджонікідзе, 7) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться:

25.05.2017 о 09:30 до Подлісовський Олексій Анатолійович (останнє відоме 
місце реєстрації: 61000, Харківська обл., м. Харків, в’їзд Електровозний, буд. 4) 
справа № 644/2118/17, суддя Глібко О. В.

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

З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважається на-
лежним чином повідомленим про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відповіда-
ча у судове засідання Гой Михайла Миколайовича у цивільній справі 
№ 433/452/17 за позовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний ощадний банк України» в особі філії Луганського обласного 
управління AT «Ощадбанк» до Гой Михайла Миколайовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. Судове засідання 
відбудеться 24 травня 2017 року о 14.00 годині в приміщенні Троїць-
кого районного суду Луганської області за адресою: вул. 1-го Трав-
ня, 5-а, смт Троїцьке Луганської області.

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

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Деснянський районний суд м. Києва викликає як відповідача 

Кибу Анатолія Григоровича у судове засідання, що призначено 

на 26 червня 2017 року о 09 годин 30 хвилин по цивільній спра-

ві за позовом Приватного акціонерного товариства «Страхова 

компанія «ПЗУ Україна» до Киби Анатолія Григоровича, третя 

особа: ПрАТ «Просто-Страхування», про відшкодування шкоди 

(кабінет № 35, пр. Маяковського, 5-в, м. Київ).

Суддя О. В. Лісовська

Старосинявський районний суд Хмельницької області викли-
кає як відповідача Бондарчука Сергія Михайловича в судове за-
сідання по цивільній справі № 684/156/17 за позовом Цехмей-
стера Олександра Вікторовича до Бондарчука Сергія Михайло-
вича про стягнення боргу за договором позики, яке відбудеться 
26 травня 2017 р. о 10 год. 30 хв. в приміщенні Старосинявсько-
го районного суду Хмельницької області за адресою: смт Стара 
Синява, вул. Грушевського, 53. У разі неявки у судове засідання 
відповідача, справа буде розглянута без його участі на підставі 
ст. 169 ЦПК України.

Суддя Галиш І. Б.

Панасенко Руслан Анатолійович, місце реєстрації яко-
го: с. Павлівське, Пологівський район, Запорізька область, 
вул. Степова, 33, викликається в судове засідання до Поло-
гівського районного суду Запорізької області як відповідач у 
цивільній справі № 324/613/17-ц за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Панасенка Руслана Анатолійовича про стягнен-
ня заборгованості, яке відбудеться 23 травня 2017 року о 08 
год. 15 хв. (резервна дата 02 червня 2017 року о 08 год.15 
хв.) у приміщенні Пологівського районного суду за адресою: 
м. Пологи Запорізької області, вул. Єдності, 28. У випадку не-
явки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності 
за наявними доказами з винесенням заочного рішення в по-
рядку ст.169 ч.4 ЦПК України.

Суддя Кацаренко І. О.

Южноукраїнський міський суд Миколаївської обл. (адреса су-
ду: 55000, Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, вул. Дружби 
народів, 5) викликає як відповідачку за позовом ПАТ «Акцент-
банк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

25.05.2017 р. о 09.00 год. до Валькова Євгенія Юріївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 55000, Миколаївська обл., м. Юж-
ноукраїнськ, вул. Дружби Народів, буд. 35, кв. 105) справа  
№ 486/1329/16-ц, суддя Савін О. І.

У разі неявки відповідачки у призначений час або неповідо-
млення про причини неявки справа буде розглянута за її відсут-
ності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідачка по справі 
вважається належним чином повідомленою про час, день та міс-
це проведення судового засідання.

Лисянський районний суд Черкаської обл. (адреса суду: 
19300, Черкаська обл., смт Лисянка, вул. Кірова, 4) викликає 
як відповідачку за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

24.05.2017 р. о 13.00 год. до Шкорупінська Світлана Бо-
рисівна (останнє відоме місце реєстрації: 19301, Черкась-
ка обл., смт Лисянка, вул. Кірова, буд. 4, кв. 25) справа  
№ 700/124/17, суддя Яценко Г. М.

У разі неявки відповідачки у призначений час або непо-
відомлення про причини неявки справа буде розглянута за 
її відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

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

Жовтневий районній суд Миколаївської обл. (адреса суду: 
54050, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77) пові-
домляє про те, що по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк»:

29.03.2017 р. до Логінов Андрій Олександрович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 57263, Миколаївська обл., Жовтне-
вий р-н., с. Шевченкове, вул. Інтернаціональна, буд. 2) справа  
№ 477/2164/16-ц, суддя Полішко В. В.

про стягнення заборгованості судом було ухвалено заочне рі-
шення, позовна вимога задоволена повністю або частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що заочне рі-
шення може бути переглянуто Жовтневим районним судом Ми-
колаївської обл. шляхом подання відповідачем заяви про пере-
гляд заочного рішення до цього суду протягом десяти днів з дня 
опублікування цього оголошення.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викли-
кає як відповідачку Домарєву Ольгу Олександрівну (94000, 
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, буд. 
71-А, кв. 14) у судове засідання з розгляду цивільної спра-
ви № 428/4175/17 за позовом Домарєва Олександра Михай-
ловича до Домарєвої Ольги Олександрівни про припинення 
права на частку у спільному майні, сплати грошової компен-
сації та визнання права власності на 1/2 частку квартири, яке 
відбудеться 24 травня 2017 року о 16 годині 00 хвилин у при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане 
судове засідання суд розглядатиме справу без вашої участі 
на підставі ст. 169 ЦПК України.

У разі відсутності можливості прибути до суду у встанов-
лений день та час, особа мас право завчасно подати заяву 
про розгляд справи без його участі та/або заперечення проти 
позову та/або заяву про визнання позову разом із копією пас-
порта або іншого документа, який посвідчує особу, на офі-
ційну електронну адресу суду: inbox@sdm.Ig.court.gov.ua або 
на факс суду (06452) 70-25-80.

Суддя Д. Б. Баронін  

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, 
пр. Ломоносова, № 157) розглядає кримінальне про-
вадження № 233/1930/17 за обвинуваченням Новіко-
ва 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 Ві-
кторович, 07.05.1984 р.н., останнє відоме місце про-
живання: м. Донецьк, вул. Чайкіної, 12/52; Морозов 
Василь Володимирович, 07.10.1966 р.н., останнє ві-
доме місце проживання: м. Донецьк, вул. Красноф-
лотська 88а/10, викликаються до суду на 14.30 год. 
24 травня 2017 року (корп. № 2, каб. № 18) для учас-
ті у судовому засіданні. Ухилення від явки на виклик 
суду обвинуваченими та оголошення їх у міждер-
жавний та/або міжнародний розшук є підставою для 
здійснення спеціальною досудового розслідування 
чи спеціального судового провадження. 

Суддя А. І. Міросєді

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської облас-
ті повідомляє, що у провадженні суду знаходиться цивіль-
на справа № 308/7202/16-ц за позовною заявою Публічно-
го акціонерного товариства «Банк Форум» в особі Уповно-
важеної особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 
ліквідацію ПАТ «Банк Форум» Ларченко Ірини Миколаївни 
до Павлович Івана Михайловича та Павлович Олени Іванів-
ни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачі Павлович Іван Михайлович та Павлович Олена 
Іванівна викликаються в судове засідання, яке відбудеться 
25 травня 2017 року о 08 год. 45 хв. в приміщенні Ужгород-
ського міськрайонного суду Закарпатської області за адре-
сою: м. Ужгород, вул. Загорська, 53.

Після опублікування оголошення в пресі відповідачі вва-
жаються повідомленими про час та місце слухання справи. 
У разі неявки відповідачів Павлович І. М. та Павлович О. І. 
справу буде розглянуто за їх відсутності.

Переконливо просимо з’явитися в судове засідання.
Суддя О. М. Світлик

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного при здійсненні спеціального 

досудового розслідування
Слідчим відділом Управління Служби безпеки Укра-

їни в Тернопільській області здійснюється спеціаль-
не досудове розслідування у кримінальному провадженні  
№ 22017210000000011 від 04.04.2017 р. за підозрою грома-
дянина України Лук’янова Сергія Вікторовича, 01.06.1969 ро-
ку народження, в участі у терористичній організації, тобто 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

На підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, підозрюва-
ний Лук’янов Сергій Вікторович, 01.06.1969 року народжен-
ня, зареєстрований, проживаючий в місті Дебальцеве До-
нецької області, вул. Пушкіна, буд. 9, кв. 38, викликається в 
слідчий відділ УСБУ в Тернопільській області, м. Тернопіль, 
проспект С. Бандери, 21, до заступника начальника слідчого 
відділу Шуляка В.А. на 11 год. 00 хв. 25 травня 2017 року для 
участі в проведенні процесуальних дій в кримінальному про-
вадженні № 22017210000000011.

П’ятихатський районний суд Дніпропетровської обл. (адреса суду: 
52100, Дніпропетровська обл., м. П’ятихатки, вул. Шевченка, 114) викли-
кає як відповідачів за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення за-
боргованості, у судове засідання, яке відбудеться:

07.06.2017 р. о 15.30 год. до Золотько (Добродник) Людмила Володи-
мирівна (останнє відоме місце реєстрації: 52100, Дніпропетровська обл., 
м. П’ятихатки, вул. Українська, буд. 13) справа № 190/324/17-ц, суддя  
Семенников О. Ю.

07.06.2017 р. о 15.45 до Погребняк Тарас Володимирович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 52100, Дніпропетровська обл., м. П’ятихатки, вул. 
Калініна, буд. 294) справа № 190/369/17, суддя Семенников О. Ю.

У разі неявки відповідачів у призначений час або неповідомлення про 
причини неявки справа буде розглянута за їх відсутності за наявними до-
казами на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідачі по справі вважають-
ся належним чином повідомленими про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Втрачені документи: паспорт на ім’я Абдул-
лаєва Алла Миколаївна 20.07.1984 р.н., серії АТ  
№ 007357, виданий 25.09.2012 року Гайсинським 
РСУДМС України у Вінницькій обл.

Свідоцтво про шлюб серії І-БК № 207000, 
видане 08.09.12 р. Солом’янським районним 
управлінням юстиції у м. Києві.

Ордер на право зайняття службового жилого 
приміщення № 5482, виданий 26 січня 2017 ро-
ку Шевченківською районною в м. Києві держав-
ною адміністрацією на ім’я Абдуллаєва Артура 
Ібрагімовича вважати недійсними.

Середино-Будський районний суд Сумської обл. 
(адреса суду: 41000, Сумська обл., м. Середина-Буда, 
вул. Вокзальна, 26) викликає як відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться:

25.05.2017 р. о 14.00 год. до Тодорович Станіслав 
Альбертович (останнє відоме місце реєстрації: 41000, 
Сумська обл., м. Середина-Буда, вул. Заводська, буд. 
15) справа № 586/343/17, суддя Швець І. Є.

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута за його відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.

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

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова ви-
кликає в підготовче судове засідання на 12 годину 00 
хвилин 25 травня 2017 року обвинуваченого Лук’янова 
Олексія Олександровича, 25.03.1986 року народження, 
місце народження м. Харків, громадянина України, із 
вищою освітою, раніше не судимого, що зареєстрова-
ний та фактично мешкає за адресою: м. Харків, вулиця 
Кричевських, 39, квартира 38, у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Відповідно до ст.ст. 297-5, 323 КПК України з момен-
ту опублікування повістки про виклик, обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з її зміс-
том.

Суддя О. В. Бугера

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровь-
кої області (м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) пові-
домляє Філіпова Григорія Микитовича, що 25 трав-
ня 2017 року о 10.00 годині відбудеться слухан-
ня цивільної справи № 182/6898/17 (проваджен-
ня 2/0182/1808/2017 року) за позовом Пономарьо-
вої Ганни Кирилівни до Павлопільської сільської ра-
ди Нікопольського району Дніпропетровської облас-
ті, Філіпова Григорія Микитовича про визнання пра-
ва власності під головуванням судді Нікопольського 
міськрайонного суду Кобеляцької-Шаховал І. О.

Оріхівський районний суд Запорізької облас-
ті викликає Владику Юрія Володимировича, як від-
повідача в цивільній справі за номером проваджен-
ня №2/323/384/17 справа №323/898/17, за позовом 
ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі фі-
лії — Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» 
до Владики Юрія Володимировича про стягнення 
заборгованості, яку призначено до розгляду об 11 
год. 45 хв. 22 травня 2017 року у приміщенні суду за 
адресою Запорізька область, м. Оріхів, вул. Йохана 
Янцена, (К. Маркса), 27а, каб. №14. 

Суддя Мінаєв М. М.

Новоайдарський районний суд викликає Бодрих Олексія 
Володимировича, що проживає за адресою: пл. Миру, буд. 
8, кв. 12, м. Щастя Новоайдарського району Луганської об-
ласті, як відповідача в судове засідання з цивільної справи  
№ 419/2201/16-ц за позовом Бодрих Світлани Володими-
рівни до Бодрих Олексія Володимировича про позбавлен-
ня батьківських прав, третя особа: Служба у справах дітей 
Новоайдарської РДА, що відбудеться 22 травня 2017 року о 
12.00 годині в приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Новоайдар, вул. Миру, 38.

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

Суддя О. М. Іванова

Оріхівський районний суд Запорізької облас-
ті викликає Хижняк Світлану Миколаївну, як відпо-
відача в цивільній справі за номером провадження 
№2/323/386/17 справа №323/900/17, за позовом ПАТ 
«Державний ощадний банк України» в особі філії 
— Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» до 
Хижняк Світлани Миколаївни про стягнення забор-
гованості, яку призначено до розгляду об 11 год. 30 
хв. 22 травня 2017 року у приміщенні суду за адре-
сою Запорізька область, м. Оріхів, вул. Йохана Янце-
на, (К. Маркса), 27а, каб. №14. 

Суддя Мінаєв М. М.

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відпові-
дачів у судове засідання Фащука Юрія Івановича та Луганську місь-
ку раду у цивільній справі № 433/394/17 за позовом Фогель Ірини Іва-
нівни до Фащука Юрія Івановича, Луганської міської ради, треті осо-
би: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Ко-
новалова Олена Олександрівна, AT «Ощадбанк» про визнання права 
власності в порядку спадкування за законом.

Судове засідання відбудеться 25 травня 2017 року о 14.00 годині 
в приміщенні Троїцького районного суду Луганської області за адре-
сою: вул. 1-го Травня, 5-а, смт. Троїцьке Луганської області.

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

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Білозерський районний суд Херсонської області повідомляє, що 
26 травня 2017 року о 08.45 год. суддя Бугрименко В. В. буде розгля-
дати цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства 
акціонерного банку «Укргазбанк» до Лях Віталія Івановича про стяг-
нення кредитної заборгованості.

Лях Віталій Іванович викликається в судове засідання. В разі не-
явки останнього в судове засідання, справа буде розглянута за його 
відсутністю, за наявними у справі доказами. Крім того, суд роз’яснює 
відповідачу його обов’язок повідомити суд про причини неявки в су-
дове засідання.

Адреса суду: Херсонська область, смт Білозерка, вул. Д. Яворниць-
кого, 97.

Трапезникову Світлану Олексіївну, яка мешкає за адресою, вул. Ге-
ологічна, буд. 3, кв. 1, м. Антрацит, Луганської області, як відповіда-
чку у судове засідання по цивільній справі № 2/431/544/17 за позо-
вом Трапезникова Олександра Івановича до Трапезникової Світлани 
Олексіївни, Відділу реєстрації виконавчого комітету Старобільської 
міської ради про визнання особи такою, що втратила право корис-
тування житловим приміщенням та зняття з реєстрації місця прожи-
вання, яке відбудеться 23 травня 2017 року о 09 годині 00 хв., в при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. 
Миру, 38а.

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

Суддя О. М. Березка

У Подільському районному 
суді м. Києва 20 червня 2017 ро-
ку о 09 год. 30 хв. під головуван-
ням судді Богінкевич С. М. буде 
розглядатись цивільна справа за 
позовом Павелко Олени Вікто-
рівни,  Павелко Костянтина Ві-
кторовича до Краєвської Оксани 
Анатоліївни про стягнення боргу.

Яка вищезазначених осіб 
(сторін по справі) у судове засі-
дання обов’язкова.
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оголошення

Національне антикорупційне бюро України, згід-

но до ст. 133, 135 КПК України, викликає підозрю-

ваного Корітко В’ячеслава Васильовича, 11.09.1968 

р.н., зареєстрованого в м. Донецьк, вул. Восточна, 

буд. 7, кв. 29, на 24.05.2017 р. о 10.00 год. до НАБУ  

(м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3, каб. 434), до де-

тектива Тєбєкіна В.В. для допиту як підозрюваного у 

кримінальному провадженні № 52015000000000016 

від 24.12.2015 р. ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 KK України.

Заводський районний суд міста Миколаєва у 
зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом За-
харова Олексія Вікторовича, Захарова Антона Вікто-
ровича до Уманського Семена Ароновича, Уманської 
Марти Яківни, третя особа – Південна Товарна бір-
жа, про визнання договору купівлі-продажу дійсним, 
викликає відповідачів по справі Уманського Семена 
Ароновича, Уманської Марти Яківни у судове засі-
дання, яке відбудеться 02.06.2017 року о 10:00 год., 
за адресою : м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 17.

У разі неявки відповідачів, справа буде розглянута 
за їхньої відсутності.

Суддя С. В. Щербина

Національне антикорупційне бюро України пові-

домляє підозрюваного Корітко В’ячеслава Васильо-

вича, 11.09.1968 р.н. про можливість отримання по-

відомлення про підозру у вчиненні злочину, перед-

баченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України у кри-

мінальному провадженні № 52015000000000016 

від 24.12.2015 р. у поштовому відділенні Укрпошти  

№ 84511 (м. Бахмут) та № 03115 (м. Київ).

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ «МАКСИМУС-А» (код 35587875; місцезнаходжен-
ня: 63503, Харківська обл., місто Чугуїв, вулиця До-
бролюбова, будинок 50) ліквідується за рішенням 
Засновників. Ліквідатор: Бєккєль Юлія Петрівна, ре-
єстраційний номер облікової картки платника подат-
ків 3314804263, зареєстрована за адресою: вул. Ге-
роїв праці, буд. 19 в, кв. 57, м. Харків, 61144. Пре-
тензії кредиторів приймаються до 07.07.2017 року на 
адресу Товариства.

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

Ленінський районний суд м. Харкова викликає Сарапаса 
Сергія Станіславовича, відоме місце реєстрації якого: м. Хар-
ків, пров. 2-й Золочівський 4 як відповідача по цивільній справі  
№ 642/8219/16-ц, за позовом ТОВ «Кредекс Фінанс» до Сарапа-
са Сергія Станіславовича про звернення стягнення на предмет за-
стави шляхом його продажу від імені боржника.

Судове засідання призначене на 01 червня 2017 року о 09.30 
год. у приміщенні Ленінського районного суду м. Харкова за 
адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях. буд. 20, каб. 10. У ра-
зі вашої неявки в судове засідання, неповідомлення про причини 
неявки справа буде розглянута заочно за відсутності відповідача.

Суддя О. П. Грінчук

Вишгородський районний суд Київської області повідо-
мляє Лапіну Олену Анатоліївну, що вона викликається в су-
дове засідання як відповідачка по справі за позовом Лапіна 
Павла Сергійовича до Лапіної Олени Анатоліївни, 3-тя особа: 
Служба у справах дітей Вишгородської районної у Київській 
області державної адміністрації про визначення місця про-
живання дитини з батьком.

Судове засідання відбудеться 13 червня 2017 року о 12.30 
годині в залі суду за адресою: м. Вишгород, вул. Кургузо-
ва, 7, каб. 9.

В разі неявки справа буде розглядатись у її відсутність.
Суддя Л. Ф. Войнаренко

Вишгородський районний суд Київської області повідо-
мляє Мельникова Олександра Вікторовича, що він виклика-
ється в судове засідання як відповідач по справі за позовом 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Страхова ком-
панія «ВіДі-Страхування» до Мельникова Олександра Вікто-
ровича про відшкодування шкоди.

Судове засідання відбудеться 06 червня 2017 року о 10.00 
годині в залі суду за адресою: м. Вишгород, вул. Кургузо-
ва, 7, каб. 9.

В разі неявки справа буде розглядатись у його відсутність.
Суддя Л. Ф. Войнаренко

У зв’язку з втратою вва-
жати недійсним «Свідо-
цтво про право власності на 
судно» PV № 00116, вида-
не на судно «БТ М-02» ТОВ 
«Одеська танкерна компа-
нія» під № 1186 від 13 черв-
ня 2006 року Державним 
судновим реєстром Ізмаїль-
ського морського порту.

ОГОЛОШЕННЯ ПАТ «ХАРКІВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ»

У зв’язку із втратою бланків договорів/полісів страхуван-
ня цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів, вважати недійсними наступні бланки 
полісів: АЕ 7052078, АЕ 7052079, АЕ 7850309, АЕ 7850231,  
АЕ 7850232, АЕ 7850235, АЕ 7850236, АЕ 8922481,  
АЕ 8922483, АЕ 8922487, АК 6013254, АК 0073502,  
АК 0073503, АК 0073508, АК 0073509, АК 0073510,  
АК 0073515, АК 0073517, АК 0073519, АК 0073520,  
АЕ 9032364.

(Наказ № 8 від 15.05.2017 р.).

Відповідач Меліхов Сергій Сергійович, що зареєстрований 
за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Купріна, 
77, кв. 50 викликається для участі у розгляді справи за позо-
вом Дегтярьової Анжели Петрівни до Меліхова Сергія Сергі-
йовича про визнання права власності на автомобіль, на 05 
червня 2017 року о 10.30 годині в приміщенні суду за адре-
сою: м. Маріуполь, пр.-т. Металургів, 31, каб. 19, 25.

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

Суддя Васильченко О. Г.

Саратський районний суд Одеської області (68200, смт Сарата, 
Одеської області, вул. Крістіана Вернера,107, суддя Кожокар Т. Я.) 
викликає в судове засідання на 01 червня 2017 року на 15 годину 
30 хвилин як відповідача Бурдюжа Андрія Валерійовича, який заре-
єстрований: смт Сарата, вулиця Комсомольська, 11 Одеської облас-
ті по цивільній справі за позовом Моторного (транспортного) стра-
хового бюро України (МТСБУ) до Бурдюжа Андрія Валерійовича про 
відшкодування в порядку регресу витрат, пов’язаних з регламентною 
виплатою.

В разі неявки та невиконання обов’язку повідомити суд про при-
чину неявки, справу буде вирішено без вашої участі за наявними у 
справі доказами.

Втрачений судновий білет 

СБ № 004626 по судну 

«Казанка 5» б/н, бортовий 

номер «КИВ-5995-К», 

що належить Семчуку 

Роману Івановичу, 

вважати недійсним.

Лозівський міськрайонний суд Харківської області викли-
кає Коломійця Василя Анатолійовича на розгляд цивільної 
справи № 629/483/17 за позовом КС «Лозівський взаємний 
кредит» до Коломійця Василя Анатолійовича, який відбудеть-
ся 02 червня 2017 року об 11.30 годині в приміщенні Лозів-
ського міськрайонного суду Харківської області за адресою: 
м. Лозова Харківської області, вул. Ярослава Мудрого, 9.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва-
жається повідомленим про час і місце розгляду справи і у 
випадку неявки розгляд справи може бути проведений за 
його відсутності.

Суддя О. Г. Попов

Тарутинський районний суд Одеської області повідомляє 
Куруч Івана Степановича як відповідача, що судове засідання 
по цивільній справі № 497/2423/16 за позовом ПАТ «Страхо-
ва компанія Уніка» до Куруч І. С. та Штирбулова Д. І., про від-
шкодування майнової шкоди в порядку регресу, відбудеть-
ся в приміщенні суду (Одеська область, Тарутинський район, 
смт Тарутине, вул. Красна, 235, каб. № 2) під головуванням 
судді Тончевої Н. М.

22 червня 2017 р. об 11 год. 00 хвилин.
У разі неявки у судове засідання справа буде розглянута у 

вашу відсутність у заочному порядку.

Міловський районний суд Луганської області повідомляє, 
що 29 березня 2017 року було постановлено заочне рішен-
ня з цивільної справи № 2/418/35/17, № 418/15/17 за позо-
вом Коротенко Надії Іванівни до Коротенко Тетяни Вікторів-
ни про позбавлення батьківських прав.

Заяву про перегляд заочного рішення можливо подати 
протягом десяти днів з дня опублікування оголошення. За 
відсутності заяви відповідача про перегляд заочного рішен-
ня після закінчення вказаного строку, рішення набуває за-
конної сили.

Суддя Гуцол М. П.

Краматорський міський 
суд Донецької області (84000, 
м. Краматорськ, вул. Мая-
ковського, 21) 29.05.2017 р. 
о 14.00 год. розглядає кримі-
нальну справу за обвинува-
ченням Пазюри Віктора Олек-
сандровича за ст. ст. 258-3  
ч. 1, 365 ч. 2 КК України. Явка 
обвинуваченого в судове засі-
дання є обов’язковою.

Суддя Літовка В. В.

Першотравневий районний суд м. Чернівці викликає Гу-
теньову Агнессу Валеріївну, останнє місце проживання якої 
відоме за адресою: вул. Руська, 151, м. Чернівці – як від-
повідачку в судове засідання по цивільній справі за позо-
вом Гуцула Олександра Миколайовича до Буняка Олек-
сандра Дмитровича, Гутеньової Агнесси Валеріївни, Кири-
люк Павліни Іванівни про виділ в натурі частки з майна, що 
перебуває в спільній частковій власності та зустрічним по-
зовом Буняка Олександра Дмитровича до Гуцула Олексан-
дра Миколайовича, Гутеньової Агнесси Валеріївни, Кири-
люк Павліни Іванівни, Міщенко Любові Іванівни про виділ 
в натурі частки з майна, що перебуває в спільній частковій 
власності.

Справа призначена на 14 год. 30 хв. 25 травня 2017 року 
в приміщенні Першотравневого районного суду, розташо-
ваного за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 105, каб. № 1.

У разі неявки в судове засідання, справу буде розгляну-
то за вашої відсутності.

Суддя І. А. Скуляк

Повістка про виклик підозрюваного при здійснення 
спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Вакалу Максиму Анатолійовичу, 
09.09.1984 р.н., останнє відоме місце фактичного прожи-
вання та реєстрації: м. Суми, вул. Газети «Правда» (Бельгій-
ська), буд. 23, кв. 16, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 
297-5 КПК України необхідно з’явитися 23.05.2017 р. о 10.00 
год. та 24.05.2017 р. о 10.00 год. до прокурора Сумської міс-
цевої прокуратури Зражевського А.Ю. за адресою: Сумська 
область, м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 79, каб. 12, для озна-
йомлення з матеріалами кримінального провадження, отри-
мання обвинувального акта та реєстру матеріалів при здій-
сненні спеціального досудового розслідування у криміналь-
ному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань за № 12015200440004164 від 18.07.2015  
за ознаками злочину, передбаченого ч.ч. 2, 3, 4, 5 ст. 191,  
ч.ч. 1, 2 ст. 366 КК України. У разі неприбуття на виклик або 
ухилення від явки на виклик настають наслідки, передбаче-
ні ст. 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний  Журавльов Артем Геннадійович, 28 жов-

тня 1979 року народження, уродженець м. Дружківка Доне-
цької області, без реєстрації, до 2014 року мешкав за адре-
сою: Донецька область, Костянтинівський район, с. Райське, 
вул. Дружківська, буд. 28, громадянин України, паспорт гро-
мадянина України серії ВВ №018813, виданий Дружківським 
МВ УМВС України в Донецькій області 19.09.1997 року, на 
підставі ст.ст. 133, 135 та 297-5 КПК України, Вам необхідно 
з’явитися  24, 25 та 26 травня 2017 року о 09 год. 00 хв. до 
каб. № 7 3-го відділення (з дислокацією в м. Краматорськ) 
слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій облас-
ті, до слідчого Никитенка П. О., за адресою: Донецька об-
ласть, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, буд. 56-
А, для  проведення слідчих дій за Вашою участю у кримі-
нальному провадженні №22017050000000122, в якому Ви  
є підозрюваним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Апеляційний суд Київської області викликає в су-
дове засідання як відповідача Євстєфєєва Владисла-
ва Миколайовича на 09 годину 30 хвилин 24 трав-
ня 2017 року для участі в розгляді цивільної справи 
за апеляційною скаргою Першого заступника проку-
рора Київської області на заочне рішення Ірпінсько-
го міського суду Київської області від 22 листопада 
2016 року в справі за позовом Першого заступника 
прокурора Київської області в інтересах Кабінету Мі-
ністрів України до Євстєфєєва Владислава Микола-
йовича, треті особи – Міністерство екології та при-
родних ресурсів України, Національний природний 
парк «Голосіївський», про витребування земельної 
ділянки з чужого незаконного володіння.

У разі неявки сторін розгляд справи відбудеться в 
їхню відсутність.

Суддя Є. М. Суханова

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської обл. 
(адреса суду: 56500, Миколаївська обл., м. Вознесенськ, 
вул. Кібріка, 11) викликає як відповідачів за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться:

24.05.2017 р. о 14.00 год. до Чумаченко Віктор Микола-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 56501, Миколаївська 
обл., м. Вознесенськ, вул. Котовського, буд. 34а) справа  
№ 473/578/17, суддя Ротар М. М.

25.05.2017 р. о 13.30 год. до Мальованний Анатолій Гри-
горович (останнє відоме місце реєстрації: 56500, Микола-
ївська обл., Вознесенський р-н., с. Григорівка, вул. Садова, 
буд.17) справа № 473/1202/17, суддя Ротар М. М.

У разі неявки відповідачів у призначений час або непо-
відомлення про причини неявки справа буде розглянута за 
їх відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

З опублікуванням цього оголошення відповідачі по справі 
вважаються належним чином повідомленими 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 як відповідачів за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

25.05.2017 р. о 15.00 год. до Гончара Петра Павло-
вича (останнє відоме місце реєстрації: 70632, Запорізь-
ка обл., с. Новофедорівка, вул. Молодіжна, буд. 6) справа  
№ 324/241/17, суддя Каретник Ю. М.

31.05.2017 р. о 16.30 год. до Дейнега Рагіма Петровича 
(останнє відоме місце реєстрації: 70605, Запорізька обл.,  
м. Пологи, вул. Плєханова, буд. 21) справа № 324/500/17, 
суддя Каретник Ю. М.

У разі неявки відповідачів у призначений час або непо-
відомлення про причини неявки справа буде розглянута за 
їх відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

З опублікуванням цього оголошення відповідачі по справі 
вважаються належним чином повідомленими про час, день 
та місце проведення судового засідання.

Дружківський міський суд Донецької обл. (адре-
са суду: 84200, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Ен-
гельса, 45) викликає як відповідачів за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться:

25.05.2017 р. о 09.15 год. до Скоробогатий Андрій 
Вікторович (останнє відоме місце реєстрації: 84200, 
Донецька обл., м.Дружківка, вул. Леніна, буд. 39,  
кв. 69) справа № 229/790/17, суддя Гонтар А. Л.

30.05.2017 р. об 11.00 год. до Гасанов Рагіл Ра-
файил-огли (останнє відоме місце реєстрації: 84201, 
Донецька обл., м. Дружківка, вул. Зубарєва, буд. 28) 
справа № 229/1219/17, суддя Панова Т. Л.

30.05.2017 р. о 10.00 год. до Козявіна Людмила 
Олексіївна (останнє відоме місце реєстрації: 84205, 
Донецька обл., м. Дружківка, вул.Чайковського, буд. 
2, кв. 42) справа № 229/1118/17, суддя Панова Т. Л.

30.05.2017 р. о 09.00 год. до Костенко Оксана Ві-
кторівна (останнє відоме місце реєстрації: 84200, До-
нецька обл., м. Дружківка, вул. Котовського, буд. 
103) справа № 229/1104/17, суддя Панова Т. Л.

06.06.2017 р. о 13.00 год. до Мусієнко Валерій 
Костянтинович (останнє відоме місце реєстрації: 
83000, Донецька обл., м. Дружківка, сел. Олексіє-
во-Дружківка, вул. Першотравнева, буд. 117) справа  
№ 229/974/17, суддя Гонтар А. Л.

09.06.2017 р. о 10.00 год. до Дородних Костян-
тин Вячеславович (останнє відоме місце реєстрації: 
84202, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Солідар-
ності, буд. 57, кв. 88) справа № 229/311/17, суддя  
Панова Т. Л.

У разі неявки відповідачів у призначений час або 
неповідомлення про причини неявки справа буде 
розглянута за їх відсутності за наявними доказами 
на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідачі 
по справі вважаються належним чином повідомле-
ними про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

Бобринецький районний суд Кіровоградської обл. (адреса суду: 27200, Кіровоград-
ська обл., м. Бобринець, вул. Леніна, 80) викликає як відповідачку за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

01.06.2017 р. о 09.00 год. до Гаврилюк Ольги Володимирівни (останнє відоме міс-
це реєстрації: 27200, Кіровоградька обл., м. Бобринець, вул. Гоголя, буд. 39) справа  
№ 383/101/17, суддя Бондаренко В. В.

У разі неявки відповідачки у призначений час або неповідомлення про причини не-
явки справа буде розглянута за її відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 
ЦПК України.

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

Коропський районний суд Чернігівської області, (адреса суду: 16200, Чернігівська 
обл., смт Короп, вул. Кибальчича, 12) викликає як відповідачку за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

25.05.2017 р. об 11.30 год. до Іващенко Тетяни Михайлівни (останнє відоме місце ре-
єстрації: 16250, Чернігівська обл., Коропський р-н, с. Краснопілля, вул. Нікітіна буд. 10) 
справа № 735/154/17, суддя Балаба О. А.

У разі неявки відповідачки у призначений час або неповідомлення про причини не-
явки справа буде розглянута за її відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 
ЦПК України.

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

Літинський районний суд Вінницької обл. (адреса суду: 22300, Вінницька обл., смт 
Літин, вул. Фабріціуса, 30) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

23.05.2017 об 11:00 до Ярового Дмитра Юрійовича (останнє відоме місце реєстрації: 
22356, Вінницька обл., Літинський р-н, с. Залужне, вул. Лесі Українки, буд. 18) справа 
№ 137/347/17, суддя Білик Н. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини не-
явки 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 проведення судового засідання.

Апеляційний суд Дніпропетровської області (адреса суду: 49000, Дніпропетровська 
обл., м. Дніпропетровськ, вул. Харківська, 13) викликає як відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

15.08.2017 р. об 11.40 год. до Федчишин Володимир Васильович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 21008, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Бучми, буд. 99) справа  
№ 22-ц/774/20775/17, суддя Максюта Ж. І.

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

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

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської обл. (адреса суду: 55200, Мико-
лаївська обл., м. Первомайськ, вул. К. Маркса, 18) викликає як відповідачку за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

23.05.2017 р. о 10.30 год. до Комекової Ельвіри Юріївни (останнє відоме місце ре-
єстрації: 55233, Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Кам’яна Балка, вул. Лівобе-
режна, буд. 1) справа № 484/1225/17, суддя Паньков Д. А.

У разі неявки відповідачки у призначений час або неповідомлення про причини не-
явки справа буде розглянута за її відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 
ЦПК України.

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

Шевченківський районний суд м. Чернівці (адреса суду: 58000, Чернівецька 
обл., м. Чернівці, вул. Кафедральна, 4) викликає як відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

25.05.2017 р. о 09.15 год. до Римського Даніїла Олеговича (останнє відоме міс-
це реєстрації: 58005, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Стасюка, буд. 2, гурт.) 
справа № 727/3025/17, суддя Чебан В. М.

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

З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважається належ-
ним чином повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання.
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Дворічанський районний суд Харківської області ви-
кликає Мамажанова Ахмаджана Ділмуродовича, 1981 р.н., 
останнє відоме місце реєстрації: с. Лиман Другий, вул. Цен-
тральна, 29, Дворічанського району Харківської облас-
ті, як відповідача в судове засідання по цивільній справі  
№ 618/299/17, провадження № 2/618/130/17 за позовом Ма-
мажанової Ірини Олександрівни до Мамажанова Ахмаджана 
Ділмуродовича про надання дозволу на виїзд дитини за кор-
дон та оформлення документів для виїзду дитини з України 
без згода та супроводу батька, третя особа: Служба у спра-
вах дітей Дворічанської РДА Харківської області, призначене 
на 24 травня 2017 року о 08.30 год.;

Мамажанова Ахмаджана Ділмуродовича, 1981 р.н., остан-
нє відоме місце реєстрації: с. Лиман Другий, вул. Централь-
на, 29, Дворічанського району Харківської області, як відпо-
відача в судове засідання по цивільній справі № 618/277/17, 
провадження № 2/618/122/17 за позовом Мамажанової Іри-
на Олександрівни до Мамажанова Ахмаджана Ділмуродови-
ча про розірвання шлюбу, призначене на 24 травня 2017 ро-
ку о 09.00 год.

Судові засідання відбудуться в залі № 2 приміщення Дво-
річанського районного суду Харківської області за адре-
сою: смт Дворічна, вул. Осіння, 1, Дворічанського райо-
ну Харківської області. За неможливості явки, відповідач 
зобов’язаний повідомити суд про причини неявки. У разі не-
явки до суду в зазначений день та час без поважних причин, 
неповідомлення про причини неявки, справа буде розгляну-
та за відсутності відповідача на підставі наявних доказів із 
постановленням заочного рішення.

Суддя Ю. М. Гніздилов

В Ковельський міськрайонний суд Волинської об-
ласті за адресою: м. Ковель, вул. Незалежності, 15, 
на 09 год. 15 хв. 30 травня 2017 року у справі за по-
зовом Сатіна Дмитра Юрійовича до Паливоди Олек-
сандра Михайловича, Паливоди Богдана Михайлови-
ча, Євтушок Сергія Анатолійовича про визнання осіб 
такими, що втратили право на користування житло-
вим приміщенням викликаються:

Відповідачі Паливода Олександр Михайлович, Па-
ливода Богдан Михайлович, Євтушок Сергій Анато-
лійович.

В разі неявки відповідачів справа буде розгляда-
тись у їх відсутності.

Суддя В. О. Лесик

Суддею Бердянського міськрайонного суду  
Дністрян О. М. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Кон-
сульська, б. 64, каб. № 410) 06 червня 2017 року о 
10 годині 00 хвилин буде розглядатись справа за по-
зовом Островської Світлани Віталіївни до Остров-
ської Ольги Юріївни про визнання особи такою, що 
втратила право користування житловим приміщен-
ням. Суд викликає як відповідачку Островську Оль-
гу Юріївну.

Явка відповідачки у справі обов’язкова. У разі її не-
явки справа буде розглянута за її відсутності.

Огарєва Анастасія Станіславівна, останнє відо-
ме місцезнаходження якої: вул. Ватутіна, буд. 37,  
м. Городок Хмельницької області, викликається до 
Городоцького районного суду Хмельницької облас-
ті (Хмельницька область, м. Городок, вул. Шевченка, 
48) як відповідачка на 13 год. 30 хв. 06 червня 2017 
року по цивільній справі за позовом Огарєва Андрія 
до Огарєвої Анастасії Станіславівни про розірвання 
шлюбу.

У разі неявки відповідачки в судове засідання 
справа буде розглянута на підставі тих доказів, які є 
у матеріалах справи.

Суддя Сакенов Ю. К.

Суддя Херсонського міського суду Херсонської 
області Хайдарова І. О. повідомляє про слухання ци-
вільної справи за позовною заявою ТОВ «ОТП Факто-
ринг Україна» до Бем Олени Валеріївни про стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором, яке від-
будеться 06.06.2017 року о 08.55 годині за адресою: 
м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, каб. 807, та ви-
кликає до суду як відповідачку Бем Олену Валеріївну.

У разі неявки у судове засідання відповідачки 
справа буде розглядатися у вашу відсутність.

Київський районний суд м. Одеси викликає Лє-
бєдєва Ігоря Олеговича як відповідача по справі  
№ 520/2863/17 за позовом Савельєва Євгена Олек-
сандровича до Лєбєдєва Ігоря Олеговича про по-
збавлення права користування житловим приміщен-
ням.

Судове засідання відбудеться 26.05.2017 р. о 09 
годині 00 хвилин у судді Луняченка В. О. в приміщен-
ні Київського районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, каб. 222.

Сарака Світлана Василівна викликається в судо-

ве засідання до Пологівського районного суду За-

порізької області як відповідачка по цивільній справі  

№ 324/566/17 за позовом Сарака Віктора Івановича 

до Сарака Світлани Василівни про стягнення алімен-

тів на утримання дитини, яке відбудеться 02.06.2017 

року о 08 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: 

вул. Єдності, 28, м. Пологи Запорізької області.

Суддя Іванченко М. В.

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, 

що 31.05.2017 року о 09.00 год. в приміщенні Вінницько-
го міського суду Вінницької області за адресою: м. Вінни-
ця, вул. Грушевського, 17, в залі судових засідань № 10 від-
будеться підготовче судове засідання в кримінальному про-
вадженні № 42016020420000138 за обвинуваченням Толма-
чова Євгена Вікторовича у вчиненні злочинів, передбачених  
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Толма-
чов Євген Вікторович, 15.01.1974 р.н., який зареєстрований 
та проживає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, пр. Перемо-
ги, буд. 55а, кв. 21.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможли-
вості з’явитися до суду, просимо повідомити про причини 
неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі:  
головуючого судді Ковальчук Л. В., суддів Іванченка Я. М.,  
Гриневича B. C.

Апеляційний суд Луганської області викликає обви-
нувачених Леміша Богдана Сергійовича, 18.02.1993 року 
народження, що мешкає за адресою: Луганська область, 
м. Рубіжне, вул. Кірова, 10-б/56 та Лисицького Віталія Ві-
кторовича, 12.04.1990 року народження, що мешкає за 
адресою: Луганська область, Марківський район, с. Ку-
рячівка, пров. Садовий, 4Б, щодо яких здійснюється спе-
ціальне судове провадження, в судове засідання у кримі-
нальному провадженні № 11кп/782/108/2017 за обвину-
ваченням Леміша Б. С. та Лисицького В. В. за ч. 2 ст. 28  
ч. 4 ст. 260, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 КК України 
на 10 годину 00 хвилин 12 червня 2017 року в приміщен-
ні апеляційного суду Луганської області, розташованого 
за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, буль-
вар Дружби Народів, 16.

У випадку неявки справу буде розглянуто за відсутніс-
тю обвинувачених.

Суддя Т. І. Павленко

Рожнятівський районний суд Івано-Франківської 
області викликає Прокопів Оксану Вікторівну, як від-
повідачку у справі за позовом Прокопіва Юрія Ва-
сильовича до Прокопів Оксани Вікторівни про розі-
рвання шлюбу, яке відбудеться о 15 год. 00 хв. 01 
червня 2017 року в приміщенні Рожнятівського ра-
йонного суду за адресою: смт Рожнятів, вул. Шкіль-
на, 15. Останнє відоме місце знаходження: с. Свари-
чів, вул. Молодіжна, 2, Рожнятівського району Івано-
Франківської обл.

Місце знаходження відповідачки на даний час 
не відоме. Згідно ч. 2 ст. 77 ЦПК України сторони 
зобов’язані повідомляти суд про причини неявки у 
судове засідання.

Суддя І. В. Максимів

В провадженні Приморського районного суду м. Оде-
си знаходиться цивільна справа № 522/12262/16ц за по-
зовною заявою Курлової Олени Олександрівни до Кі-
фа Василя Васильовича, за участю третьої особи Орга-
ну опіки та піклування Приморської районної адміністра-
ції Одеської міської ради про позбавлення батьківських 
прав.

Приморський районний суд м. Одеси викликає Кі-
фа Руслана Васильовича як відповідача у судове засі-
дання, яке відбудеться 29.05.2017 року о 12 год. 45 хви-
лин у приміщенні Приморського районного суду за адре-
сою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, (зал судових засідань  
№ 208).

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

У разі вашої неявки у судове засідання, справа може 
бути розглянута у вашу відсутність.

Суддя А. Ю. Бойчук

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 
буд. 2) розглядає цивільну справу за позовною за-
явою Курильченко Юрія Олександровича до Гюле-
ра Надждета про визнання особи такою, що втратила 
право користування житловим приміщенням. Відпо-
відач по справі Гюлер Надждет, останнє відоме місце 
проживання: Донецька область, м. Слов’янськ, вули-
ця Батюка, будинок № 25, квартира № 111, виклика-
ється на 25 травня 2017 року на 15 годину 00 хвилин 
до Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-
ласті (Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського, 2), для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідача повинен повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Хаустова Т. А.

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріж-
жя викликає в судове засідання (провадження  
№ 335/8559/15-к, 1-кп/335/61/2016) обвинуваченого 
Сербу Володимира Івановича, 08.01.1960 р.н., остан-
нє відоме місце реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Роз-
ваги, 27, кв. 19, по кримінальному провадженню  
№ 42014080000000272 за обвинуваченням Серби 
Володимира Івановича у вчиненні злочинів, передба-
чених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 365 КК України, 
яке відбудеться 26 травня 2017 року о 10.30 год., 09 
червня 2017 року о 10.30 год. за адресою: м. Запо-
ріжжя, вул. Перемоги, 51, зал судових засідань № 1. 
Суддя Апаллонова Ю. В.

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

Повістка про виклик підозрюваного  
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваний Трофімов Юрій Маратович, 

13.09.1955 р.н., громадянин України, зареєстрований 
за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Жукова, буд. 47, 
кв. 72, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 290, 297-5 
КПК України вам необхідно з’явитися 26 травня 2017 
року о 10 год. 00 хв. до старшого слідчого СВ УСБУ в 
Одеській області Мажаєва О. В., за адресою: м. Оде-
са, вул. Єврейська. 43, каб. № 289/11, р.т. (048) 779-
21-87, для надання доступу та ознайомлення з ма-
теріалами спеціального досудового розслідування  
№ 12016160000000612 від 30.09.2016 за ч. 2 ст. 294, 
ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258, ч. 2  
ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 109, ч. 1 
ст. 14 ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Печерський районний суд Києва викликає в судове засідан-
ня відповідачів Тютюн Олександра Олександровича, який про-
живає за адресою: 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, 13-а,  
кв. 41, та Тютюн Річарда Олександровича, який проживає за 
адресою: 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, 13-а, кв. 41, по 
цивільній справі № 757/20685/15-ц за позовом Полякова Владис-
лава Вікторовича до Тютюна Олександра Олександровича та Тю-
тюн Річарда Олександровича про стягнення грошових коштів, яке 
відкладено на 06 червня 2017 року на 14.00 год. і відбудеться за 
адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42а, каб.14, суддя Остапчук Т. В.

Пропонуємо подати всі раніше неподані докази.
Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без поваж-

них причин або не повідомлення суд про причини неявки, спра-
ву буде розглянуто у вашу відсутність на підставі наявних у ній 
доказів.

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

Комсомольський міський суд Полтавської області 
викликає Клименко Наталію Григорівну (останнє ві-
доме місце проживання: Кобеляцький район, с. Світ-
логірське, вул. Молодіжна (Комсомольська), буди-
нок 54) як відповідачку в судове засідання у спра-
ві за цивільним позовом Органу опіки та піклування 
Горішньоплавнівської міської ради до Клименко На-
талії Григорівни, третя особа: Вище професійне гір-
ничо-будівельне училище, про позбавлення батьків-
ських прав та стягнення аліментів.

Судове засідання відбудеться 08 червня 2017 року 
о 09 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: 
м. Горішні Плавні, вул. Гірників, 17.

Явка до суду є обов’язковою, в разі неявки справу 
буде розглянуто за вашої відсутності.

Відповідачка зобов’язана повідомити суд про при-
чини неявки в судове засідання.

Суддя В. В. Крикливий

Автозаводський районний суд м. Кременчука Пол-
тавської області викликає Дуку Ігора Сергійовича 
(останнє відоме місце його проживання: м. Кремен-
чук, вул. Горького, 11, кв. 11), як відповідача у судове 
засідання по цивільній справі за позовом Публічно-
го акціонерного товариства комерційний банк «Інду-
стріалбанк» до Дуки Ігора Сергійовича про стягнення 
збитків, завданих в результаті дорожньо-транспорт-
ної пригоди.

Судове засідання відбудеться 14 червня 2017 ро-
ку о 15 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, 29/5, кабі-
нет № 18.

Явка до суду відповідача є обов’язковою. В разі 
неявки, справу буде розглянуто за вашої відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про при-
чини неявки в судове засідання.

Суддя Ж. О. Кривич

В провадженні Монастирищенського районного су-
ду Черкаської області знаходиться цивільна справа  
№ 702/131/17, провадження № 2/702/86/17 за позовом 
Мельничук Руслана Олексійовича до Миколенко Наталії 
Андріївни, третя особа: виконавчий комітет Монастири-
щенської міської ради Черкаської області про визнання 
особи такою, що втратила право на користування житло-
вим приміщенням.

Миколенко Наталія Андріївна викликається як відпові-
дачка у судове засідання, яке відбудеться 26 травня 2017 
року о 08 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: вул. 
Соборна, 98, м. Монастирище, Черкаська область. Суд 
пропонує відповідачці подати письмові пояснення та за-
перечення, а також усі наявні докази по справі до визна-
ченого судом дня проведення судового засідання. У разі 
неявки відповідачки у судове засідання, справа буде роз-
глянута у відсутності вказаної особи. Про причини неяв-
ки необхідно повідомити суд заздалегідь.

Суддя Н. В. Мазай

Першотравневий районний суд Донецької облас-
ті (87400, смт Мангуш, вул. Котанова, 102, Першо-
травневого району Донецької області) розглядає ци-
вільну справу за позовом Крівоніс Наталії Володими-
рівни до Крівоніс Миколи Миколайовича про поділ 
спільного майна подружжя.

Відповідач Крівоніс Микола Миколайович, меш-
кає: с. Широка Балка, вул. Степова, 9, Мангушського 
району Донецької області, викликається на 14 черв-
ня 2017 року на 09.00 годину до Першотравневого 
районного суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази.

У випадку неприбуття відповідач повинний пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа бу-
де розглянута за його відсутністю.

Суддя Скудін В. Є.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, 2) розглядає цивільні справи про стягнення заборгованості за позовом 
ПАТ КБ «Приват Банк»

Відповідач: Гончарова Оксана Василівна, останнє місце реєстрації та проживання: 
Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Комінтерна, буд. 84, викликається 29 травня 2017 ро-
ку о 14 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач: Гречишкіна Вікторія Вікторівна, останнє місце реєстрації та проживан-
ня: Донецька обл., Слов’янський район, с. Билбасівка, туп. Партизан, буд. 6, виклика-
ється 29 травня 2017 року о 13 год. 50 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач: Тютюник Євген Володимирович, останнє місце реєстрації та проживан-
ня: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Ватутіна, буд. 7, викликається 29 травня 2017 ро-
ку о 13 год. 40 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Кузнецов Р. В.

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області (вул. Д. Галиць-
кого, 22, м. Дубно, Рівненської області) викликає в судове засідання на 
09 годину 30 хвилин 01 червня 2017 року як відповідачку Кравчук Ірину 
Олександрівну, жительку вул. Замкова, 45, м. Дубно Рівненської облас-
ті у цивільній справі за позовом Кудіної Ольги Олександрівни до Крав-
чук Ірини Олександрівни про виділ частки в натурі в спільному майні.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідачка вважається 
повідомленою про час та місце розгляду справи.

В разі неявки відповідачки в судове засідання у вказаний час та не-
повідомлення про поважність причин неявки, відповідно до ст.169 ч. 4 
ЦПК України, справа буде розглянута у її відсутність на підставі наявних 
в матеріалах справи доказів.

Суддя Р. В. Ралець

Дворічанський районний суд Харківської області викликає Мамажанова Ах-
маджана Ділмуродовича, 1981 р.н., останнє відоме місце реєстрації: с. Лиман 
Другий, Дворічанського району Харківської області, вул. Центральна, 29, як від-
повідача на судове засідання по цивільній справі № 618/275/17 провадження  
№ 2/618/120/17 за позовом Мамажанової Ірини Олександрівни до Мамажанова 
Ахмаджана Ділмуродовича про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої 
дитини, призначене на 24.05.2017 р. о 08.00.

Судове засідання відбудеться в залі № 2 приміщення Дворічанського район-
ного суду Харківської обл. за адресою: Харківська обл., смт Дворічна, вул. Осін-
ня, 1. За неможливості явки до суду відповідач зобов’язаний повідомити суд про 
причини неявки. У разі неявки відповідача до суду в зазначений день та час без 
поважних причин, неповідомлення про причини неявки, справу буде розгляну-
то за відсутності відповідача на підставі наявних доказів з постановленням зао-
чного рішення.

Суддя Ю. М. Гніздилов

Баришівський районний суд Київської області повідомляє 
Юркевича Анатолія Івановича, місце проживання якого: вул. 
Софіївська, буд. 34, кв. 22, сел. Баришівка, Київської облас-
ті, що судовий розгляд справи за позовом Шпиг Світлани Пе-
трівни до Юркевича Анатолія Івановича про стягнення суми 
заборгованості за договором буде розглядатися 29.05.2017 
року о 10 годині 00 хвилин.

Ваша явка обов’язкова.
В разі неявки розгляд справи буде проведено за вашою 

відсутністю.
Справа буде розглядатися в приміщенні Баришівського 

райсуду за адресою: смт Баришівка, вул. Київський шлях, 
61, Київської області.

Суддя О. Д. Лисюк

Білоцерківський міськрайонний суд Київської об-
ласті викликає Федусяка Ореста Михайловича по ци-
вільній справі № 357/2138/17, № 2/357/1632/17 за 
позовом Полив’яної Марії Миколаївни до Федуся-
ка Ореста Михайловича, про визнання особи такою, 
що втратила право користування жилим приміщен-
ням на 30 травня 2017 року на 14 год. 30 хв. Адре-
са суду: м. Біла Церква, вул. Першотравнева, 4а, зал 
суду № 4.

Суддя О. В. Бондаренко

Шевченківський районний суд м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, (каб. № 303), 
викликає на 06.06.2017 року на 10 год. 10 хв. як від-
повідачку Левченко Ірину Віталіївну у цивільній спра-
ві за позовом Левченко В. І. до Левченко І. В. про ви-
знання втраченим права користування жилим примі-
щенням.

Відповідачка викликається у судове засідання, у 
разі неявки відповідачки справа розглядатиметься 
за її відсутності.

Суддя В. О. Волошин

Сколівський районний суд Львівської області ви-
кликає Сагайдачного Віталія Івановича, в судове за-
сідання як відповідача у цивільній справі за позовом 
Публічного акціонерного товариства «Акціонерний 
банк «Експрес-Банк» до Сагайдачного Віталія Іва-
новича про стягнення заборгованості за кредитним 
договором. Судове засідання відбудеться о 16 год. 
10 хв. 06.06.2017 р. у приміщенні суду за адресою:  
м. Сколе, вул. Д. Галицького, 8 Львівської області.

У випадку неявки відповідача Сагайдачного Віта-
лія Івановича справу буде розглянуто у його відсут-
ності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Ясінський Ю. Є.
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Вінницькі учні 
отримали премії

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ЗАОХОЧЕННЯ. Обласне свято «Таланти Поділля» відбулося 
в приміщенні Вінницького обласного академічного українського 
музично-драматичного театру імені М. Садовського. Провели йо-
го за підсумками всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, 
фестивалів і турнірів. Талановитих та обдарованих школярів при-
йшли привітати перші керівники області й міста. 

«Для фінансування і підтримки закладів освіти обласна ра-
да робить усе можливе. Освіта завжди буде одним із пріорите-
тів для депутатського корпусу. Дякую педагогам, що передають 
учнівській молоді знання і вміння любити Батьківщину», — звер-
нувся до присутніх голова обласної ради Анатолій Олійник. Під 
час свята отримали винагороду 371 учень та 314 педагогів. За-
галом вручено 685 премій на суму 352 тисячі гривень. У ІІІ етапі 
всеукраїнських учнівських олімпіад, який було проведено взимку 
цього року, взяли участь 1900 учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів області. З них 952 стали призерами, серед них 29 пере-
мог на завершальному етапі олімпіад, 14 — на захисті наукових 
робіт Малої академії наук, 137 учнів стали переможцями облас-
них олімпіад і вибороли диплом І ступеня.

Меморіал Лобановського 
пройде у червні

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

ТРАДИЦІЯ. 6—8 червня у Києві відбудеться XIV міжнародний фут-
больний турнір пам’яті Валерія Лобановського. Разом із молодіжною 
збірною командою України (U-21) участь у змаганнях візьмуть її од-
нолітки з Чорногорії, Фінляндії та Словенії, яка тріумфувала на цих 
змаганнях у 2015 році. Матчі проходитимуть на двох аренах. Спер-
шу на стадіоні «Колос» у Борисполі Фінляндія зустрінеться зі Слове-
нією, а на поле «Динамо» імені Валерія Лобановського вийдуть збір-
ні України та Чорногорії. 8 червня відбудуться поєдинки за призові 
місця. У випадку перемоги українців у першій грі, фінал турніру роз-
почнеться о 18:00 на стадіоні «Динамо», а матч за третє місце — о 
15:00 на «Колосі» у Борисполі. Якщо ж підопічним Олександра Голо-
вка не вдасться обіграти представників Балкан, то на «Динамо» від-
будеться поєдинок за бронзові нагороди, а фінал прийме Бориспіль. 

Як змінити світогляд
Ольга ПРОКОПЕНКО, 

«Урядовий кур’єр»

НОВИНКА. Днями відоми й 
у військовій і літературній сфе-
рах експерт і письменник Ва-
лентин Бад рак презентува в 
книжку «Обличчя цивілізаці ї», 
яку назвав книжкою-тренін-
го м. Це результат понад 
двадця тирічної роботи, метою 
якої було дослідження того, як 
з’яв ля ється ідея і які техноло-
гії її впровадження відомими 
постатями. У виданні зібрано 
розповіді про майже три сотні 

людей. Переважно це духовні 
особистості, які зробили пози-
тивний внесок у розвиток ци-
вілізації. Серед них немає по-
літиків, завойовників.

Про Миколу Амосова пам’я-
татимуть через талант дару-
вати людям другий шанс на 
життя після операцій на серці. 
Але поки що поза увагою за-
лишається ще один аспект йо-
го життя. У 79 років хірург пе-
рестав оперувати і видав п’ять 
книжок. Після цього за десять 
останніх років життя написав 
ще шість книжок, у яких навчає 

поєднувати фізичне із психоло-
гічним і духовним. Ігоря Сікор-
ського людство асоціює з по-
явою гелікоптера. А про його 
два філософські трактати, які 
серед фахівців мають більшу 
вагу, ніж гелікоптер, не знають. 
Зигмунд Фрейд прожив 16 ро-
ків з онкологічною хворобою, 
написавши в цей період трети-
ну найкращих творів. Альфред 
Кінсі відомий як «Доктор секс» 
— після появи його книжки по-
чалася сексуальна революція. 
На перехресті різних знань на-
родилася й така ідея.

Як пояснив автор, його 
книжка –– це не добірка біо-
графій відомих особистостей, 
дані про яких можна знайти в 
один клік ком п’ю терної миш-
ки. Завдання цієї роботи — да-
ти змогу охочим максимально 
реалізувати свій потенціал, ви-
користовуючи досвід відомих 
попередників. Автор вважає, 
що на прикладі життєвих істо-
рій відомих людей можна вчи-
тися долати труднощі. На йо-
го думку, від того, які книжки 
приходять у світ людини, зале-
жить, якою вона стає.

До Вилкового: сушею і з комфортом
Іван ШЕВЧУК, 

«Урядовий кур’єр»

АВТОДОР. Дорогу до укра-
їнської Венеції — придунай-
ського містечка Вилкове буде 
відкрито до початку турист-
ського сезону. Автодорогу 
державного значення Спась-
ке — Вилкове, що з’єднує ту-
ристську перлину української 
Бессарабії з трасою Одеса 
— Рені здадуть в експлуата-
цію ще до кінця травня. Про 
це повідомив голова Одеської 
ОДА Максим Степанов. Ци-

ми днями він проінспектував 
стан ремонту траси та її відга-
луження на Вилкове. 

Довжина шляху Спаське — 
Вилкове становить 44,7 км. 
Цю автомобільну дорогу побу-
довано ще в 1940—1950 ро-
ках. Останні ремонтні робо-
ти тут виконували 7 років то-
му. Тож уже тривалий час тра-
са перебувала у вкрай незадо-
вільному стані. На окремих ді-
лянках дорожнє покриття бу-
ло зруйновано на всій ширині 
проїзної частини. Місцеві жи-
телі кажуть, що донедавна цю 

відстань доводилося долати не 
менш як дві години. «Передов-
сім прагнемо забезпечити ком-
форт для місцевих жителів, — 
каже очільник області. — Але 
Вилкове — це ще й українська 
Венеція та туристична перлина 
Придунав’я. Ми розуміємо, що 
без якісних доріг туризм у ре-
гіоні не розвиватиметься бажа-
ними темпами». 

Найближчим часом турис-
там буде значно легше діс-
татися й української Венеції, 
й усіх красот Дунайського бі-
осферного заповідника. Нині 

на дорозі Спаське — Вилкове 
вже виконано значний обсяг 
робіт, відновлено основу до-
рожнього покриття, підготов-
лено вирівнювальні та верхні 
шари покриття, впорядкова-
но узбіччя. 

Розпочато ремонтні роботи 
і на головній транспортній ар-
терії українського Придунав’я 
— трасі Одеса — Рені. Цей 
ремонт планують завершити 
до кінця року, привівши до ла-
ду 139 кілометрів дорожнього 
покриття на додачу до 56, від-
ремонтованих торік.

ПОГОДА НА ЗАВТРА
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 21 ТРАВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +4  +9 +17  +22 Черкаська +4  +9 +17  +22
Житомирська +4  +9 +16  +21 Кіровоградська +4  +9 +16  +21
Чернігівська +4  +9 +17  +22 Полтавська +4  +9 +16  +21
Сумська +4  +9 +16  +21 Дніпропетровська +4  +9 +16  +21
Закарпатська +6  +11 +17  +22 Одеська +8  +13 +16  +21
Рівненська +5  +10 +17  +22 Миколаївська +6  +11 +17  +22
Львівська +6  +11 +17  +22 Херсонська +6  +11 +17  +22
Івано-Франківська +4  +9 +17  +22 Запорізька +5  +10 +17  +22
Волинська +6  +11 +16  +21 Харківська +5  +10 +17  +22
Хмельницька +4  +9 +17  +22 Донецька +5  +10 +17  +22
Чернівецька +4  +9 +17  +22 Луганська +5  +10 +17  +22
Тернопільська +5  +10 +16  +21 Крим +6  +11 +17  +22
Вінницька +4  +9 +17  +22 Київ +7    +9 +20  +22

Укргiдрометцентр

Луганщина прийняла естафету 
Шевченківського свята

Олена ОСОБОВА, 
«Урядовий кур’єр»

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВІЗЕРУ-
НОК. О четвертій ранку в ру-
біжненському пологовому бу-
динку з’явився на світ хлоп-
чик Роман Михайлов. Довгоо-
чікуваний синочок вагою 2 кі-
лограми 970 грамів уже вдень 
отримав перше в житті вбран-
ня від громадської організації 
«Жінки Луганщини» — кри-
хітну вишиту сорочку. Як і ще 
троє дівчаток та хлопчик, ко-
трим пощастило народитися 
в День вишиванки. Зроста-
ти й жити цим діткам вже «В 
сім’ї вольній, новій».

Саме таку назву має міжна-
родне Шевченківське літера-
турно-музичне свято, яке са-
ме цього року вплетене у ві-
зерунок весняних урочистих 
заходів на Луганщині. Щоріч-
ну естафету його проведення 
Луганщина отримала від Сум-
щини.

Тож 18 травня з усіх куточ-
ків України та 8 країн на схід 
завітали відомі поети, пись-
менники та художники — за-
галом понад 80 осіб.

«Саме митці мають потуж-
ну силу для об’єднання через 
слово, музику, живопис. Від 
сходу до заходу Україна єди-
на!» — наголосив у вітально-
му слові голова Луганської 
обласної державної адміні-
страції Юрій Гарбуз. 

Гостей зустрічали Лиси-
чанськ і Сєверодонецьк, Ру-
біжне і Кремінна, Новоайдар і 
Новопсков, село Свистунівка 
Сватівського району та Ста-

робільск — у бібліотеках та 
виставковому залі цих насе-
лених пунктів жителі облас-
ті мали змогу поспілкуватися 
з письменниками, співаками, 
науковцями, художниками і 
заслуженими діячами культу-
ри не лише з України, а й Ка-
захстану, Молдови, Польщі, 
Білорусі, Болгарії, Вірменії, 
Румунії й Азербайджану. При-
хильників Шевченкової твор-
чості та поціновувачів картин, 
студентів місцевих вишів і 
школярів, які прагнули поспіл-
куватися з відомими людьми, 
виявилося дуже багато. 

«Вражений, що, попри во-
єнні події, розвиток культури 
у вашій області — одне з най-
важливіших питань», — роз-
повів про перші враження від 
цієї масштабної у культурно-
му житті краю події заступник 
міністра культури Юрій Риба-
чук. Високий рівень організа-

ції свята та гостинність жите-
лів краю відзначили й голо-
ва Національної спілки пись-
менників Михайло Сидоржев-
ський і голова Національної 
спілки художників Ігор Воло-
щук.

«Це великий проект і ве-
лике свято для нас», — зау-
важила директор обласног о 
центру народної творчос-
ті Ірина Дячук під час уро-
чистого відкриття виставки 
«Мальовнича Україна». Во-
на згадала, що останнього 
разу в краї такий масштаб-
ний захід було влаштовано 
2007 року ще у вільному Лу-
ганську. Потім, ніби на згад-
ку про це, кілька років по-
спіль центр міста прикрашав 
український візерунок, який 
намалювали на асфальті по-
ряд з пам’ятником Великому 
Кобзареві. Наче почувши її 
думки, наприкінці святково-
го дня площа перед міським 
будинком культури Сєверо-
донецька теж одягла виши-
ванку завдяки фарбам, на-
тхненню й талантам місце-
вих юнаків і дівчат: асфальт 
прикрасили червоні та чор-
ні стежки. 
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Вишиванка для немовляти стане оберегом

Замість  
ниток  
місцева 
молодь 
використала 
фарби
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