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Економіка 
України 
за січень — 
квітень 
2017 року

На Луганщині в останні 
15—20 років сільські 
бібліотеки майже 
не поповнювалися 
новими книжками 

суспільство

Як працівникам порозумітися з роботодавцями 
АКтуАльНо. За наявності 100 тисяч офіційних вакансій безробітними залишаються близько 
350 тисяч людей працездатного віку. Чому так і чи є вихід?

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Коли економіка нестабіль-
на, а ціни на продукти 

харчування й комунальні по-
слуги зростають майже що-
місяця, кожен українець пра-

цездатного віку хоче мати по-
стійну роботу зі стабільним 
доходом. Та ніде правди діти, 
впевненість у дні прийдеш-
ньому мають далеко не всі. 
Будьмо відвертими, навіть 
фахівці з чималим досвідом 
середнього віку не завжди 

впевнені, що їхнє робоче міс-
це збережеться не те що че-
рез 3—5 років, а й навіть за-
втра. Тим паче, що представ-
ники профспілок наполяга-
ють: нова редакція Кодексу 
законів про працю, яку мо-
жуть винести на голосування 

у ВР під час цієї сесії, надасть 
роботодавцям фактично не-
обмежену владу над праців-
ником: платити зарплату, 
яку лише вони вважають за 
доцільне, надавати чи ні со-
цпакет і навіть звільняти «че-
рез власний поганий настрій». 

Роботодавці ж переконані, що 
більшість пошукачів роботи 
прагнуть тільки надвисоких 
зарплат, але не мають навіть 
половини необхідних знань і 
навичок. Тож чи є для 
них можливість поро-
зумітися? 5

БЕЗвіЗ іЗ Єс. Україна, переконаний Президент, більше ніколи 
не повернеться до радянської дійсності. Попереду — омріяний 
і вистражданий шлях до родини європейських народів 

«Відтепер слова 
«back in the USSR» ми будемо 
чути, лише слухаючи Beatles»
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Голова представництва Єс в україні про завершення 
формальностей щодо ратифікації документа на рівні 
інституцій Євросоюзу

Легпром демонструє 
зростання 

ЕКСПОРТ. У I кварталі цього року Україна збільшила екс-
порт продукції легкої промисловості на 10,1% порівняно з то-
рішнім аналогічним періодом — до 251,4 мільйона доларів. 

Згідно з повідомленням прес-служби Міністерства еконо-
мічного розвитку і торгівлі, частка легпрому в українсько-
му експорті становить 2,4%. Найбільше наша країна експор-
тує текстиль і текстильні вироби — 68,2% (171,5 мільйона до-
ларів), взуття, головні убори, парасольки, хутряну сировину, 
шкури і вироби зі шкіри — 31,8% (80 мільйонів доларів). Май-
же 83,8% всієї продукції спрямовують до країн Європейсько-
го Союзу.

«Українська легка промисловість третя за значенням серед 
найперспективніших секторів креативної індустрії. Такі висно-
вки міжнародних експертів зафіксовано в дорожній карті стра-
тегічного розвитку експорту. А ще це модна гарна продукція, 
яка набуває популярності у світі. З високою доданою вартіс-
тю і неймовірним потенціалом на внутрішньому і зовнішніх рин-
ках», — цитує УНІАН слова першого віце-прем’єр-міністра — 
міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва.

ЦИтАтА ДНЯ

Г’Ю МІНГАРЕЛЛІ:

ЦИФРА ДНЯ

7100 грн 
становитиме, за прогнозами 

Мінсоцполітики, середня зарплата 
в україні до кінця 2017 року 

 
«Угода про 

асоціацію офіційно 
стане чинною  

1 вересня  
цього року».

у ДЗЕРКАлі стАтИстИКИ

Перша ніч безвізу на західному напрямку (на фото ділянка українсько-угорського кордону) 
минула в напрочуд товариській атмосфері



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua12 

оголошення

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

«Шановні абоненти ТОВ «Інтертелеком»!
Повідомляємо Вас, що з 15.06.2017 р. буде проведена зміна тарифів на міжнародні дзвінки для абонентів усіх тариф-

них планів (Таблиця 1):

Таблиця 1. Основні групи напрямків.
Усі тарифи указані на фіксовані та мобільні напрямки.

Напрями Тариф, грн.  
з ПДВ

Росія 6.99
Вірменія, Болгарія, Казахстан, Канада, Молдова, Румунія, Словакія, США, Таджикістан, Туркменістан,  
Угорщина, Узбекистан, Французька Гвіана, Чехія

11.99

Албанія, Азербайджан, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Грузія, Демократична Республіка Конго, Ізраїль, Кир-
гизстан, Китай, Латвія, Литва, Македонія, Польща, Сербія, Словенія, Хорватія, Чорногорія, Естонія

15.99

Австралія, Австрія, Алжир, Американські Віргінські о-ви, Американське Самоа, Андорра, Ангола, Ангілья, Ан-
тигуа і Барбуда, Аргентина, Аруба, Афганістан, Багамські о-ви, Бахрейн, Бангладеш, Барбадос, Бельгія, Беліз, 
Бенін, Бермудські о-ви, Бутан, Болівія, Ботсвана, Бразилія, Британські Віргінські о-ви, Бруней, Буркіна Фасо, 
Бурунді, Великобританія, Венесуела, В’єтнам, Габон, Гамбія,  Гана, Гібралтар, Греція, Гренада, Гваделупа, Гу-
ам, Гватемала, Гвінея, Гвіана, Гаїті, Гондурас, Гонконг, Данія, Джибуті, Домініка, Домініканська Республіка, 
Еквадор, Екваторіальна Гвінея, Еритрея, Ефіопія, Єгипет, Ємен, Замбія, Зімбабве, Індія, Індонезія, Іорданія, 
Іран, Ірак, Ірландія, Ісландія, Італія, Іспанія, Камбоджа, Камерун, Кабо Верде, Кайманови о-ви, Кот-д’Івуар, 
Колумбія, Конго, Коста-Ріка, Кіпр, Кенія, Кувейт, Лаос, Ліван, Лесото, Ліберія, Лівія, Ліхтенштейн, Люксем-
бург, Макао, Малаві, Малайзія, Малі, Мальта, Мартініка, Мавританія, Маврикій, Мексика, Монако, Монго-
лія, Монсеррат, Марокко, Мозамбік, М’янма, Намібія, Непал, Нідерланди, Нідерландські Антіли, Нова Каледо-
нія, Нова Зеландія, Німеччина, Нікарагуа, Нігерія, Норвегія, ОАЕ, Оман, Пакистан, Панама, Парагвай, Півден-
на Африка, Південний Судан, Південна Корея, Перу, Португалія, Катар, Реюньйон, Руанда, Сальвадор, Саудів-
ська Аравія, Свазіленд, Північні Маріанські о-ви, Сент Кітс та Невіс, Сент Люсія, Сент-Вінсент і Гренадини, Се-
негал, Сінгапур, Сирія, Судан, С’єрра-Леоне, Тайвань, Танзанія, Тайланд, Того, Тринідад і Тобаго, Туреччина, 
Теркс і Кайкос, Уганда, Уругвай, Фарерські о-ви, Філіппіни, Фінляндія, Франція, Французька Полінезія, Чілі, 
Швеція, Швейцарія, Шрі Ланка, Ямайка, Японія.

19.99

Вануату, Гренландія, Ґвінея-Бісау, Західне Самоа, Коморські о-ви, Корея, Куба, Мадагаскар, Мальдіви, Нігер, 
Норфолк, Острів Пасхи, Палау, Папуа Нова Гвінея, Сент Мартен, Сан Маріно, Сейшели, Сомалі, Сурінам, То-
келау, Тонга, Туніс, Фіджи, Центральноафриканська Республіка, Чад і решта напрямків.

59.99

Супутникові системи зв’язку 499.99

Таблиця 2. Спеціальні направлення.

Напрями (код) Тариф, грн.  
з ПДВ

Росія (7958297; 7958556-7958562; 79585387-79585389; 79586650-79586651) 15.99

Естонія (37240); Киргизстан (99665511); Румунія (40118) 19.99

Азербайджан (994900); Білорусь (3753334; 3753335; 375602); Великобританія (4456); Казахстан (7760; 
7762-7764); Латвія (37181112; 3719040; 3719099; 3712; 3712802; 37162208; 37163036; 37163067; 37163134; 
37163284; 37163394; 37163475; 37163517; 37163654; 37163774; 37163894; 37163994; 37164094; 37164115; 
37164215; 37164371; 37164424; 37164584; 37164677; 37164698; 37164794; 37164884; 37164922; 37165094; 
37165185; 37165284; 37165394; 37165417; 37165525; 37165633; 37165774; 37165838; 37166272; 3716660-
3716664; 37167858; 37168255; 37168488; 37168700; 3716888; 37178509-37178510; 371785170-371785174; 
37181615; 371817; 37178; 37180-37181; 37190); Литва (37037256; 37037364; 37052521; 37052533; 37066185-
37066187; 37066313-37066321; 37066323-37066329; 37066340; 3706610; 37066400; 37066450; 37066535; 
37066727; 3706674; 3706681; 3706687; 3706691; 3706911-3706912; 3706975; 3706979; 37066301-37066310; 
37066401-37066410; 37066412-37066421; 37066423-37066432; 37066434-37066443; 37066456-37066465; 
37066467-37066476; 3707-3709; 37052090; 37052172; 370521939-370521941; 37052528-37052530; 37052654; 
37031331; 37031335; 37034379; 37037250-37037252; 37037254-37037255; 37037368-37037369; 37037783; 
37038921; 37038929; 370412007-370412009; 37041202; 370413759-370413761; 370414310-370414313; 
37041721; 37041751; 37042521-37042522; 37045485; 37045540; 37046364; 37046450; 37046467; 37052068; 
37052082; 37052090; 37052172; 370521939-370521941; 37052528-37052530; 37052654; 3708080); Сербія 
(381655; 38176); Туреччина (905).

59.99

Швеція (4674). 499.99

З 15.06.2017 послугу «Світ без кордонів» буде скасовано і активувати її буде неможливо. З 01.07.2017 згадана послуга 
буде деактивована у всіх абонентів, у яких вона була підключена.

З 15.06.2017 буде введено нову послугу «Доступний закордон» для всіх абонентів, які обслуговуються на тарифних пла-
нах обласної, районної та мобільної нумерації.

Нижче наведена вартість дзвінків в рамках послуги для всіх комерційних, некомерційних та корпоративних тарифних 
планів.

Таблиця 3.

Напрями Тариф, грн. з 
ПДВ

Фіксовані номери:

1.99

Американські Віргінські острови, Андорра, Аргентина, Австралія, Бангладеш, Бразилія, Венесуела, Греція, Гу-
ам, Гонконг, Данія, Естонія, Ісландія, Іспанія, Індія, Ірландія, Італія, Казахстан, Канада, Китай, Кіпр, Люксем-
бург, Мальта, Мексика, Монголія, Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, Парагвай, Перу, Поль-
ща, Португалія, Румунія, Словакія, США, Тайвань, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція, 
Швейцарія, Південна Корея, Японія.
Мобільні номери:
Бангладеш, Бразилія, Гонконг, Данія, Індія, Китай, Мальта, Мексика, Монголія, Нідерланди, Словакія,  
Фінляндія, Південна Корея.
Фіксовані номери:

4.99

Американське Самоа, Ангола, Бельгія, Бермудські о-ви, Бутан, Бруней, Болгарія, В’єтнам, Грузія, Гваделупа, 
Домініканська Республіка, Єгипет, Індонезія, Камбоджа, Колумбія, Коста-Рика, Кувейт, Лаос, Ліхтенштейн, 
Малайзія, Маврикій, Монако, Намібія, Нігерія, Пакистан, Південна Африка, Північні Маріанські о-ви, Росія, 
Саудівска Аравія, Свазіленд, Сінгапур, Тайланд, Уругвай, Узбекистан, Фарерські о-ви, Чилі, Чехія.
Мобільні номери:

В’єтнам, Греція, Ізраїль, Індонезія, Ірландія, Іспанія, Колумбія, Коста-Рика, Кувейт, Малайзія, Намібія, Нова 
Зеландія, Нігерія, Пакистан, Парагвай, Південна Африка, Перу, Тайвань, Угорщина, Узбекистан, Чехія, Чилі.

Фіксовані номери:

8.99
Вірменія, Австрія, Бахрейн, Боснія та Герцеговина, Великобританія, Гібралтар, Гватемала, Гондурас, Еквадор, 
Іран, Ірак, Ізраїль, Йорданія, Ємен, Камерун, Катар, Кенія, Ліван, Литва, Макао, Македонія, Марокко, Мартині-
ка, Непал, ОАЕ, Оман, Панама, Реюньйон, Сербія, Сирія, Словенія, Судан, Таджикістан, Туркменістан, Філіппі-
ни, Хорватія, Чорногорія, Шрі-Ланка.
Мобільні номери:

8.99Аргентина, Бахрейн, Великобританія, Венесуела, Гондурас, Єгипет, Іорданія, Іран, Ємен, Катар, Кенія, Ліван, 
Ліхтенштейн, Люксембург, Непал, Норвегія, ОАЕ, Саудівська Аравія, Судан, Свазіленд, Сирія, Таджикістан, 
Туркменістан, Уругвай, Філіппіни, Шрі-Ланка, Японія.
Фіксовані номери:

11.99

Афганістан, Ангілья, Антигуа і Барбуда, Аруба, Азербайджан, Багамські о-ви, Барбадос, Беліз, Болівія, Грузія, 
Гренада, Домініка, Еритрея, Ефіопія, Кайманові о-ви, Лівия, Молдова, Мозамбік, Нідерландські Антильські 
о-ви, Сальвадор, Сент-Вінсент і Гренадини, Тринідад і Тобаго.
Мобільні номери:
Афганістан, Андорра, Ангола, Вірменія, Австрія, Болівія, Болгарія, Грузія, Еквадор, Ефіопія, Ірак, Ізраїль,  
Італія.
Фіксовані номери:

17.99

Бенін, Ботсвана, Британські Віргінські о-ви, Буркіна Фасо, Гайана, Гаїті, Джибуті, Замбія, Кабо Верде,  
Кот-д’Івуар, Лесото, Малі, Монтсеррат, М’янма, Нова Каледонія, Нікарагуа, Південний Судан, Полінезія,  
Руанда, Сент Кіттс і Невіс, Сент-Люсія, Сенегал, Танзанія, Теркс і Кайкос, Уганда, Французька Гаяна, Ямайка.
Мобільні номери:
Гана, Гаїті, Замбія, Камерун, Кот-д’Івуар, Лівія, Малі, Монако, Марокко, Оман, Португалія, Сенегал, Свазіленд.

Вартість послуги «Доступний закордон» наведено в таблиці нижче.

Таблиця 4. 

Активація послуги, грн. з ПДВ 0,00
Абонентська плата, грн/міс. з ПДВ 10,00

Активувати послугу можливо такими способами: центри обслуговування абонентів, дилерські магазини продажу, кор-
поративний відділ, центр інформаційної підтримки, через відправку SMS з текстом YES на номер 0941116465, в особисто-
му електронному кабінеті самообслуговування (АССА).

Детальні умови тарифних планів вказані на сайті www.intertelecom.ua

До Кремінського районного суду Луганської об-
ласті як відповідач викликається Греков Андрій 
Олександрович, 05.07.1983 року народження, для 
участі в судовому засіданні, яке відбудеться 15 
червня 2017 року о 09.00 годині у цивільній справі  
№ 414/890/17 за позовом, поданим Грековою Окса-
ною Миколаївною до Грекова Андрія Олександрови-
ча про позбавлення батьківських прав.

В разі неявки відповідача Грекова Андрія Олексан-
дровича, 05.07.1983 року народження, справа буде 
розглянута за його відсутності, з послідуючим ухва-
ленням заочного рішення.

Суддя М. В. Панчук

Києво-Святошинський районний суд Київської об-
ласті повідомляє, що цивільна справа № 369/995/17 
року за позовом Леснікової Лариси Олександрівни 
до Леснікова Олександра Олександровича про стяг-
нення аліментів призначена до розгляду на 16 черв-
ня 2017 року о 12 годині 30 хвилин.

Судове засідання відбудеться під головуванням 
судді Усатова Д. Д. в приміщенні Києво-Святошин-
ського районного суду Київської області, що розта-
шований за адресою: м. Київ, вул. Мельниченка, 1.

В разі неявки відповідача на судове засідання 
справа буде розглядатись за його відсутності на під-
ставі наявних у справі доказів.

Сколівський районний суд Львіської області (адреса су-
ду: 82600, Львівська обл., м. Сколе, вул. Д. Галицького, 8) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся   22.06.2017 о 16:10 до Пацак Тетяна Валентинівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 82600, Львівська обл., м. Ско-
ле, вул. Франка Івана, буд. 20а) справа № 453/102/17, суддя  
Ясінський Ю. Є.

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.

Деснянський районний суд м. Києва викликає як від-
повідачку Началову Олександру Петрівну у зв’язку з роз-
глядом цивільної справи за позовом Служби у спра-
вах дітей Деснянської районної м. Києві державної ад-
міністрації в інтересах малолітньої дитини Началової Ді-
ани Русланівни до Началової Олександри Петрівни про 
стягнення аліментів та позбавлення батьківських прав на 
19.06.2017 року о 09.30 год. за адресою: м. Київ, пр-т Ма-
яковського, 5-В, каб. 36.

Уразі неявки відповідача або представника відповіда-
ча в судове засідання без поважних на те причин, спра-
ва буде розглянута за його відсутності на підставі наяв-
них у справі доказів.

Суддя І. В. Клочко

Личаківський районний суд м.Львова (адреса суду: 79007, Львівська обл., м. Львів, вул. Б.Лепкого, 16) викликає відпові-
дача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться  22.06.2017 о 10:00 
до Сапіга Руслан Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 79000, Львівська обл., м. Львів, вул. Донцова, буд. 21, кв. 8) 
справа № 463/663/17, суддя Головатий Р. Я.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення 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 
вважається належним чином повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Димченко Сергій Ігорович, 01.05.1992 р.н., 

уродженець с. Шляхове Бериславського району Херсонської 
області, зареєстрований за адресою: Херсонська область, Бе-
риславський район, с. Шляхове, вул. Новоселів, 3, документо-
ваний паспортом громадянина України серії МP № 266504 (ви-
даний 09 вересня 2008 року Бериславським РВ УМВС Украї-
ни в Херсонській області) відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 
КПК України Вам необхідно з’явитися 16 червня 2017 року о 
10 год. 00 хв. та 19 червня 2017 року о 10 год. 00 хв. в каб. 
№ 10 до слідчого відділу УСБУ в Херсонській області до стар-
шого слідчого Чистікова А. М. р.т. (0552458521), за адре-
сою: м. Херсон, вул. Лютеранська (Кірова), 1, для повідо-
млення про змінену підозру у кримінальному проваджен-
ні № 22016230000000011 та ознайомлення з матеріала-
ми кримінального провадження № 22016230000000011 від 
21.01.2016 за ст. 258-3 ч. 1 КК України в порядку ст. 290 КПК 
України. 

Октябрський районний суд м. Полтави викли-
кає обвинуваченого Блажівського Петра Ілліча, 
07.09.1961 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: м. Полтава, вул. Жовтнева, 77а, кв. 
106) у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК 
України в судове засідання, яке відбудеться 16 черв-
ня 2017 року о 10 год. 30 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно 
мати паспорт або документ, який посвідчує особу. 
Слухання кримінального провадження відбудеться в 
приміщенні Октябрського районного суду м. Полта-
ви за адресою: м. Полтава, вул. Навроцького, 5, зал 
№ 48 під головуванням судді Микитенко В. М. У ра-
зі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутніс-
тю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Великоновосілківський районний суд Донецької 
обл. (адреса суду: 85500, Донецька обл., смт Вели-
ка Новосілка, вул.Фонтанна,буд.21) викликає відпо-
відача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться:

30.06.2017 об 11:00 до Гнатишак Віра Сергіїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 85550, Доне-
цька обл., Великоновосілківський р-н, с. Шевченко, 
вул. 60 років СРСР, буд. 11) справа № 220/164/17,  
суддя Яненко Г. М.

30.06.2017 о 14:30 до Назаренко Ніна Іванів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 85525, Доне-
цька обл., Великоновосілківський р-н, с. Новопіль, 
вул. Гагаріна буд. 27) справа № 220/309/17, суддя  
Яненко Г. М.

30.06.2017 о 14:00 до Михайліченко Наталя Олек-
сандрівна (останнє відоме місце реєстрації: 85560, 
Донецька обл. ,Великоновосілківський р-н, с. Золо-
та Нива, вул. Миру, буд. 22) справа № 220/384/17,  
суддя Яненко Г. М.

20.07.2017 о 10:00 до Томась Михайло Григоро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 85514, Доне-
цька обл., Великоновосілківський р-н, м. Одрадне, 
вул. Широка, буд. 14) справа № 220/308/17, суддя 
Яненко Г. М.

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

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

Херсонський міський суд Херсонської об-
ласті (адреса суду: 73000, Херсонська обл.,   
м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29) викликає відпо-
відача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться:

20.07.2017 о 14:45 до Флідерман Валерій Мико-
лайович (останнє відоме місце реєстрації: 73000,  
Херсонська обл., м. Херсон, алея Лавреньова, буд. 12, 
кв. 12) справа № 766/637/17, суддя Хайдарова І. О.

20.09.2017 об 11:00 до Танасійчук Юлія Сергіїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 73000, Херсон-
ська обл., м. Херсон, вул. Покришева, буд. 8, кв. 139) 
справа № 668/4286/16-ц, суддя Котьо І. В.

20.09.2017 о 10:30 до Мацюта Олег Володи-
мирович (останнє відоме місце реєстрації: 73003,  
Херсонська обл., м.Херсон, вул. Бериславське шо-
се, буд.12а, кв. 71) справа № 668/4775/16-ц, суддя  
Котьо І. В.

20.09.2017 об 11:10 до Завалко Марія Миколаївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 73003, Херсонська 
обл., м. Херсон, вул. Карла Маркса, буд. 101, кв. 32) 
справа № 668/306/16-ц, суддя Котьо І. В.

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

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

Куйбишевський районний суд Запорізької області ви-
кликає в судові засідання на 10 год. 00 хв. 10 липня 2017 
року та на 10 год. 00 хв. 17 липня 2017 року як відпо-
відача Супруна Віктора Володимировича, останнє відо-
ме місце проживання якого: Запорізька обл., смт Біль-
мак, вул. Суворова, буд. 13, кв. 14, по цивільній справі 
№ 319/64/17 за позовом Публічною акціонерного товари-
ства комерційний банк «Приватбанк» до Супруна Віктора 
Володимировича про стягнення заборгованості. Розгляд 
справи відбудеться в залі засідань Куйбишевського ра-
йонного суду Запорізької області за адресою: 71001, За-
порізька обл., смт Більмак, вул. Центральна, буд. 26а. Яв-
ка до суду є обов’язковою. Відповідачу пропонується на-
дати свої заперечення до позову та докази. У разі неявки 
відповідач повинен повідомити суд про причини неявки.

В разі неявки без поважних причин справу буде роз-
глянуто у відсутності особи згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК 
України за наявними в ній доказами.

Суддя Хамзін Т. Р.

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 19 червня 2017 
року о 16 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
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІСТКА
Підозрюваний(на) 

Котлярова Олена Леонідівна 01.01.1970 м. Севастополь, вул. Суворова, 21 42016000000002708

Остапова Катерина Андріївна 13.01.1976 м. Севастополь, вул. Генерала
Острякова, 172, к. «а», кв. 12/2 42016000000002132

Гоголь Юрій Михайлович 02.01.1963 м. Севастополь, вул. Суворова, 21 42016000000002346
Євдокимов Ігор В’ячеславович 15.10.1979 м. Севастополь, вул. Суворова, 21 42016000000002358
Градова Ольга Григорівна 10.09.1968 м. Севастополь, вул. Лоцманська, 1, кв. 40 42016000000002707
Проценко Олександра Іванівна 24.01.1976 м. Севастополь, вул. Суворова, 21 42016000000002357
Гонтар Віктор Іванович 03.10.1962 м. Севастополь, вул. Героїв Бресту, 53 а, кв. 9 42016000000002407
Голик Віктор Сергійович 20.08.1963 м. Севастополь, вул. Суворова, 21 42016000000002706
Лемешко Алла Сергіївна 08.01.1976 м. Севастополь, вул. Адмірала Макарова, 9 42016000000002828
Прохорчук Ольга Володимирівна 28.11.1977 м. Севастополь, Леніна, 31 42016000000002835
Брикало Тетяна Вікторівна 19.11.1969 м. Севастополь, Леніна, 31 42016000000002810
Кукурекін Костянтин Васильович 09.04.1977 м. Севастополь, Леніна, 31 42016000000003306
Альошина Світлана Михайлівна 19.12.1971 м. Севастополь, вул. Л. Павліченко, 5 42016000000004018
Погребняк Олексій Станіславович 24.07.1980 м. Севастополь, вул. Л. Павліченко, 5 42016000000002705
Головко Валерія Олегівна 08.12.1969 м. Севастополь, вул. Л. Павліченко, 5 42016000000002717

Ви викликаєтесь на 16  червня 2017 року з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. до прокурора відділу проце-
суального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування 
злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України Тесленка А. Ю. 
у кабінет №712 за адресою: бульвар Лесі Українки, 26-а, м. Київ (тел. 044-596-70-13) для вручення повідо-
млення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру, а також проведення слідчих дій за Ва-
шою участю.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за 

умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної 

особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку виклика-
ний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом ін-
шим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього 
накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати — у випад-
ку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випад-
ку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка мо-
же бути застосовано привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
{Частину четверту статті 139 виключено на підставі Закону № 767-VII від 23.02.2014}
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на 

виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у між-
державний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідуван-
ня чи спеціального судового провадження.

Прокурор відділу процесуального керівництва
у кримінальних провадженнях слідчих 
слідчого відділу управління з розслідування злочинів,
вчинених на тимчасово окупованих територіях
Генеральної прокуратури України                   А. Тесленко

    Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської обл. (адреса суду: 53213, Дніпропетровська обл., м. Ніко-
поль, вул. Шевченка, 201) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться:

18.07.2017 о 12:00 до Степанов Андрій Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 53225, Дніпропетровська 
обл., м. Нікополь, вул. Бородинська, буд. 13) справа № 182/5422/16-ц, суддя Рибакова В. В.

27.07.2017 о 08:30 до Осташко Світлана Анатоліївна (останнє відоме місце реєстрації: 53200, Дніпропетровська 
обл., м. Нікополь, вул. Каштанова, буд. 50, кв. 32) справа № 182/5949/16-ц, суддя Кобеляцька-Шаховал I. В.

28.07.2017 о 09:00 до Груздов Олексій Анатолійович (останнє відоме місце реєстрації: 53200, Дніпропетровська 
обл., Нікопольський р-н., м. Нікополь, вул. Трубченка буд. 9, кв. 34) справа № 182/5968/16-ц, суддя Кобеляцька- 
Шаховал I. В.

01.08.2017 о 10:00 до Мітряков Володимир Іванович (останнє відоме місце реєстрації: 53211, Дніпропетровська обл., 
Нікопольський р-н., с. Катеринівка, вул. Південна, буд. 18) справа № 182/479/17, суддя Кобеляцька-Шаховал I. В.

02.08.2017 об 11:00 до Дамаскін Борис Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 53211, Дніпропетровська 
обл., м. Нікополь, вул. Вітебська, буд. 29) справа № 182/5999/16-ц, суддя Кобеляцька-Шаховал I. В.

02.08.2017 о 14:30 до Садовська Алла Анатоліївна (останнє відоме місце реєстрації: 53200, Дніпропетровська обл., 
м. Нікополь, вул. Жуковського, буд. 85, кор. 2, кв. 73) справа № 182/6048/16-ц, суддя Кобеляцька-Шаховал I. В.

06.09.2017 о 12:30 до Дугинова Людмила Володимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 53200, Дніпропетров-
ська обл., Нікопольський р-н., м. Нікополь, пров. Піонерський, буд. 5) справа № 182/6316/16-ц, суддя Кобеляцька-
Шаховал I. В.

06.09.2017 о 14:30 до Лукін Сергій Сергійович (останнє відоме місце реєстрації: 53201, Дніпропетровська обл.,  
м. Нікополь, вул. Чубаря буд. 25а) справа № 182/775/17, суддя Кобеляцька-Шаховал I. В.

07.09.2017 о 14:00 до Капатура Максим Олегович (останнє відоме місце реєстрації: 53200, Дніпропетровська обл., 
м. Нікополь, вул. Орловська, буд. 22) справа № 182/599/17, суддя Кобеляцька-Шаховал I. В.

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 повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Вінницький міський суд (адреса суду: 21100, Вінниць-
ка обл., м. Вінниця, вул. Грушевського, 17) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнен-
ня заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

15.06.2017 о 10:10 до Куріна Марина Борисівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 21000, Вінницька обл., 
м. Вінниця, вул. Червоноармійська, буд. 105 ,в/ч) справа 
№ 127/9715/17, суддя Ан О. В.

15.06.2017 об 11:40 до Цапко Олександр Олександро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 21009, Вінницька 
обл., м. Вінниця, вул. Київська, буд. 18, кв. 12) справа  
№ 127/10233/17, суддя Ан О. В.

15.06.2017 об 11:30 до Суряк Дмитро Несторо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 21018, Вінницька 
обл., м. Вінниця, вул. Литвиненко буд. 23, кв. 71) справа  
№ 127/10183/17, суддя Ан О. В.

21.06.2017 о 12:00 до Герцун Олександр Степано-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 21011, Вінниць-
ка обл., м. Вінниця, вул. Садовського буд. 94а) справа  
№ 127/4501/17, суддя Бар’як А. С.

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 ого-
лошення відповідач по справі вважається належним чи-
ном повідомленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Андрушівський районний суд Житомирської обл. (адреса 
суду: 13400, Житомирська обл., м. Андрушівка, вул. Зозулен-
ського,13) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться     16.06.2017 о 10:00 до Гераймович Андрій 
Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 13413, 
Житомирська обл., Андрушівський р-н., с. Стара Котель-
ня, вул. Зазулінського, буд. 8, кв. 7) справа № 272/295/17,  
суддя Брагін В. 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.

Дружківський міський суд Донецької обл. (адреса суду: 
84200, Донецька обл., м. Дружківка, вул.Енгельса, 45) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ «Акцентбанк», про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться  
16.06.2017 об 11:00 до Дубовий Олег Борисович (останнє 
відоме місце реєстрації: 85100, Донецька обл., м. Дружків-
ка, вул. Енгельса, буд. 120, кв. 55а) справа № 229/4434/16-ц, 
суддя Петров Є. 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.

Товарна біржа «Перша універсальна біржа «Україна» повідомляє, що оголошення, розміщене в газеті №102 від 03.06.2017 року 
про проведення аукціону з продажу нерухомого майна, що належить АТ «Укрексімбанк» вважати недійсним. Вважати вірним ого-
лошення наступного змісту:

Товарна біржа «Перша універсальна біржа «Україна» повідомляє про продаж на аукціоні нерухомого майна, що належить АТ 
«Укрексімбанк» на праві власності.

Найменування: Лот №1 - майновий комплекс хлібокомбінату №1, цех №2, загальною площею 4 350,7 кв.м (надалі – Майновий 
комплекс, Майно).

Місцезнаходження Майнового комплексу: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 19.
Майновий комплекс розташований на двох земельних ділянках загальною площею 0,7072 га (кадастрові номери – 

8000000000:82:052:0025 площею 0.5710 га та 8000000000:82:052:0029 площею 0.1362 га). Земельні ділянки знаходяться у кому-
нальній власності. Рішення щодо передачі земельних ділянок в оренду АТ «Укрексімбанк» було прийняте Київською міською ра-
дою у 2013 році. Договори оренди землі укладені у 2016 році на 10 та 5 років відповідно.

Початкова вартість продажу майна: 129 101 000,00 (сто двадцять дев’ять мільйонів сто одна тисяча гривень 00 копійок), без ура-
хування ПДВ. Крок аукціону складає 0,1% (нуль цілих одна десята відсотка) від початкової вартості продажу Майна.

Окремі особливі умови продажу:
•  Покупець здійснює оплату усіх витрат, пов’язаних з нотаріальним посвідченням договору купівлі - продажу та реєстраційних 

дій щодо нерухомого майна;
•  Покупець, з моменту укладення договору купівлі – продажу майна та до моменту оформлення ним відповідного права на зе-

мельні ділянки сплачує орендну плату за користування земельними ділянками з кадастровим номером 8000000000:82:052:0025 
та кадастровим номером 8000000000:82:052:0029 в обсязі та з періодичністю, встановлених відповідними договорами орен-
ди землі, що є чинними на момент укладення договору купівлі-продажу, а також несе відповідальність за зобов’язаннями, пе-
редбаченими цими договорами оренди землі;

• продаж Майна на аукціоні здійснюється за наявності не менше ніж двох учасників аукціону;
•  кожна наступна ціна, запропонована учасниками аукціону, повинна перевищувати попередню не менше ніж на вищезазна-

чений крок аукціону. Якщо протягом трьох хвилин після оголошення чергової ціни не буде запропоновано вищу ціну, ліцита-
тор одночасно з ударом молотка робить оголошення про придбання об’єкта тим учасником, який запропонував найвищу ціну;

•  якщо протягом трьох хвилин після оголошення початкової ціни продажу учасники аукціону (відкритих торгів) не висловили ба-
жання придбати об’єкт за оголошеною початковою ціною, торги припиняються;

•  продаж Майна на аукціоні може бути здійснений виключно за ціною, що перебільшує початкову ціну Майна на один або біль-
ше кроків аукціону. 

•  Покупець зобов’язаний укласти договір купівлі-продажу з власником майна, на підставі затвердженого протоколу аукціону, 
не пізніше 30.06.2017 року.

З Майном можна ознайомитись за його місцезнаходженням з понеділка по п’ятницю з 10:00 год. до 16:00 год.
Для участі в аукціоні бажаючі подають заяву встановленого зразка і відповідні документи та сплачують:
1) реєстраційний внесок: 17,00 грн. з ПДВ;
2) гарантійний внесок — 15% початкової вартості продажу Лота №1, а саме: 19 365 150,00 грн. без ПДВ;
3) платіж, що забезпечує виконання сплати послуги із організації та проведення аукціону у сумі: 387 303,00 грн., без ПДВ.
Реквізити для сплати: п/р 260083012128 в ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», МФО 300119, код ЄДРПОУ 35252391, одержувач ТБ «ПУБ 

«Україна».
Кінцевий строк прийняття заяв про участь в аукціоні та акредитації ЗМІ — за один календарний день до дати проведення аукціону.
Аукціон відбудеться: 29 червня 2017 року об 11:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52, БЦ «Леонардо».
Служба з організації аукціону знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Гайдара, 50. Час роботи з 10:00 год. до 13:00 год. Детальна 

інформація за тел. (044)362-64-53.
Кожен учасник аукціону укладає з Біржею договір про умови участі.

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 відбудеть-
ся:

13.07.2017 об 11:00 до Полінська Ольга Йосифівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 65481, Одеська обл., м. Южне, 
вул. Будівельників буд. 9, кв. 110) справа № 519/997/16-ц, 
суддя Барановська З. І.

13.07.2017 о 10:40 до Сташак Георгій Олександро-
вич (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 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.

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (адре-
са суду: 84511, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Артема 
5) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

22.06.2017 о 09:20 до Санкаускайте Вікторія Анато-
ліївна (останнє відоме місце реєстрації: 84501, Доне-
цька обл., м.Бахмут, вул. Ювілейна, буд. 97, кв. 77) справа  
№ 219/3300/17, суддя Харченко О. П.

16.06.2017 о 09:00 до Павлов Максим Вікторович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 84523, Донецька обл., Бахмут-
ський р-н, м.Сіверськ, вул.Енергетиків, буд. 32, кв. 64) спра-
ва № 219/3302/17, суддя Фролова Н. М.

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

Зарічний районний суд м.Суми (адреса суду: 40030, Сум-
ська обл., м. Суми, вул. Академічна, 13,) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборго-
ваності, у судове засідання, яке відбудеться:

16.06.2017 о 09:00 до Абіленцев Євгеній Володимирович 
(останнє відоме місце реєстрації: 40022, Сумська обл., м. Су-
ми, вул. 2-А Замостянська, буд. 62) справа № 591/1333/17, 
суддя Шелєхова Г. В.

05.07.2017 о 09:00 до Черненко Андрій Андрійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 40024, Сумська обл., м. Су-
ми, вул. Прокоф’єва, буд. 38, кв. 2) справа № 591/1041/17, 
суддя Бурда Б. 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.

Голопристанський районний суд Херсонської обл. (адре-
са суду: 75600, Херсонська обл., м. Гола Пристань, вул. Горь-
кого, 19) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться:

06.07.2017 о 13:10 до Вербицький Андрій Віталійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 75633, Херсонська обл., 
Голопристанський р-н, с. Гладківка, вул. Нова,буд. 9) спра-
ва № 654/669/17, суддя Сіянко В. М.

06.07.2017 о 13:10 до Чепурний Віталій Олександрович 
(останнє відоме місце реєстрації: 75611, Херсонська обл., Го-
лопристанський р-н, с. Кардашинка, -) справа № 654/979/17, 
суддя Сіянко В. М.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
гр. Гудимі Юрію Євгеновичу, 06.03.1964 

р.н., жит. с. Пасіки-Зубрицькі Пустомитів-
ського району Львівської області, вул. Ле-
сі Українки, буд. 51, необхідно з’явитися 
16.06.2017 р. о 10.00 год. у перший слід-
чий відділ слідчого управління прокурату-
ри Львівської області (м. Львів, вул. Го-
родоцька, буд. 16, каб. № 10) до слідчо-
го в ОВС Пшенички A. M. для проведення 
допиту підозрюваного у кримінальному 
провадженні № 42013000000000066 від 
12.02.2013 р. за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 1 
ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 369 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
гр. Лоцману Андрію Борисовичу, 

02.07.1986 р.н., жит. м. Львів, вул. Борт-
нянського, б. 50/3, кв.12, необхідно 
з’явитися 16.06.2017 р. о 10.00 год. у слід-
чий відділ прокуратури Львівської облас-
ті (м. Львів, вул. Городоцька, буд.16, каб.  
№ 11) до слідчого Стебеляк Ю. П. для прове-
дення допиту підозрюваного у криміналь-
ному провадженні № 420140000000115 від 
06.06.2014 р. за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209,  
ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 375 та ч. 5 ст. 27, ч. 2  
ст. 364 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
гр. Кострубі Ігорю Миколайови-

чу, 27.05.1972 р.н., жит. м. Львова, 

вул. Шевченка, буд. 338, кв.16 необхід-

но з’явитися 16.06.2017 р. о 10.00 год. у 

слідчий відділ прокуратури Львівської об-

ласті (м. Львів, вул. Городоцька, буд. 16, 

каб. № 3) до старшого слідчого Сколь-

ця О.В. для проведення допиту підозрю-

ваного у кримінальному провадженні  

№ 12013150010000889 від 06.12.2013 р. 

за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Вижницький районний суд Чернівецької обл. 
(адреса суду: 59200, Чернівецька обл., м. Ви-
жниця, вул. Українська, 13) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться 17.07.2017 об 11:30 до Савчук Одар-
ка Миколаївна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 59215, Чернівецька обл., Вижницький р-н,  
с. Слобода-Банилів, вул. Головна, буд. 115) 
справа № 713/726/17, суддя Пилипюк І. В.

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

Васильківський міськрайонний суд Київської 
обл. (адреса суду: 08300, Київська обл., м. Ва-
сильків, вул. Шевченка, 8) викликає відповідача 
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнен-
ня заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться 05.07.2017 о 17:00 до Гуліда Денис Дми-
трович (останнє відоме місце реєстрації: 08622, 
Київська обл., Васильківський р-н, с. Плесецьке, 
вул. Гайдара буд. 4) справа № 362/883/17, суддя 
Лебідь-Гавенко Г. 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.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Договір дарування частини квартири 
від 24.10.2015 року за адресою: м. Київ, 

вул. Вербицького, буд. 24а, кв. 25 зареєстрований 
в реєстрі за № 1230, 
вважати втраченим.

Втрачено судновий білет 
для прогулянкових суден, виданий на судно 
«Прогрес», № б/н, з реєстраційним бортовим 
номером АО 2471 К, власник Смірнов Валерій 

Юхимович, вважати недійсним.

Втрачений судновий квиток 
№ 93-0210 від 01.09.1975 на судно «Прогрес» 

із заводським номером 81-1913, який належить 
ГУНП в Запорізькій області, 

вважати недійсним.

Договір купівлі-продажу 
від 14 вересня 2000 р., зареєстрований в реєстрі 

за номером 2-8190 Державним нотаріусом Другої 
Київської Державної нотаріальної контори 

Рулевич Д.С., бланк АВМ № 952159 
вважати недійсним у зв’язку з його втратою.

Марківський районний суд Луганської області повідомляє про те, що 11.08.2016 по цивільній спра-
ві за позовом Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до П’ятковського  
Валерія Євгеновича про стягнення заборгованості за кредитним договором, справа № 417/2595/16-ц  
(Суддя Шкиря В. М.), 17.08.2016 по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Акці-
онерний банк «Експрес-Банк» до Кулєшова Володимира Євгеновича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, справа № 417/2550/16-ц (Суддя Шкиря В. М.), 10.06.2016 по цивільній справі за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Бендюг Олени Володи-
мирівни про стягнення заборгованості за кредитним договором, справа № 417/2339/16-ц (Суддя Шкиря 
В. М.), 02.07.2016 по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк 
«Експрес-Банк» до Міненка Андрія Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним договором, 
справа № 417/2305/16-ц (Суддя Сурніна Л. О.), 26.05.2016 по цивільній справі за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Мінібаєвої Людмили Анатоліївни про стягнення 
заборгованості за кредитним договором, справа № 417/2291/16-ц (Суддя Сурніна Л. О.), 03.08.2016 по ци-
вільній справі за позовом Публічного акціонерною товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Вол-
кової Наталії Миколаївни про стягнення заборгованості за кредитним договором, справа № 417/2752/16-ц 
(Суддя Сурніна Л. О.), 26.05.2016 по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Ак-
ціонерний банк «Експрес-Банк» до Цимбал Ірини Юріївни про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором, справа № 417/2232/16-ц (Суддя Сурніна Л. О.), 28.04.2016 по цивільній справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Кондра Віталія Сергійовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, справа № 417/2127/16-ц (Суддя Сурніна Л. О). 08.11.2016 
по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до 
Кучерявого Дениса Олеговича, Кучерявого Олександра Олеговича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, справа № 417/3108/16-ц (Суддя Дідоренко А. Е.), 12.12.2016 по цивільній справі за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Славгородського Сергія 
Володимировича про стягнення заборгованості за кредитним договором, справа № 417/3293/16-ц (Суддя  
Чернік А. П), 27.07.2016 по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Акціонер-
ний банк «Експрес-Банк» до Бершак Любові Миколаївни про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором, справа № 417/2434/16-ц (Суддя Шкиря В. М.), 28.07.2016 по цивільній справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Артюнян Гагік Агвановича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, справа № 417/2435/16-ц (Суддя Шкиря В. М.), 28.07.2016 
по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк» 
до Малахова Сергія Володимировича про стягнення заборгованості за кредитним договором, справа  
№ 417/2477/16-ц (Суддя Шкиря В. М.) ухвалені заочні рішення, позовні вимоги задоволені повністю або 
частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що заочне рішення може бути переглянуто Марківським 
районним судом Луганської області шляхом подання відповідачем заяви про перегляд заочного рішення 
до цього суду протягом десяти днів з дня опублікування цього оголошення.

Голова А.Е. Дідоренко

Косівський районний суд Івано-Франківської об-
ласті викликає Шпаковського Сергія Федоровича, 
07.06.1986 року народження (останнє місце прожи-
вання: с. Короваї, вул. Гребінки, 27, Гребінського ра-
йону, Полтавської області), як відповідача в судове 
засідання по цивільній справі № 347/808/17 за позо-
вом Шпаковської (Оленюк) Христини Дмитрівни до 
Шпаковського Сергія Федоровича про стягнення алі-
ментів.

Судове засідання відбудеться 23 червня 2017 року 
о 08 год. 00 хв. в приміщенні Косівського районного 
суду за адресою: вул. Незалежності, 50, м. Косів, Іва-
но-Франківської області.

У разі неявки відповідача в судове засідання це 
оголошення вважається належним повідомленням і 
по справі буде винесено заочне рішення. У разі не-
явки в судове засідання з поважної причини відпо-
відач зобов’язаний повідомити суд про неявку та її 
причину.

Суддя Гордій В. І.

Житомирський районний суд Житомирської області викликає 
Хрущову Луізу Сергіївну у судове засідання, що відбудеться о 09 
годині 30 хвилин 22 червня 2017 року за адресою: м. Житомир, 
вул. Покровська, 90, каб. 16, як відповідачку у цивільній справі 
№ 278/960/17 за позовом Хрущова Ю. К. про розірвання шлюбу.

В призначений для слухання справи день і час ви маєте право 
з’явитись для участі у судовому засіданні. Готуватись до слухан-
ня справи (знайомитись з матеріалами справи, знімати копії, за-
являти клопотання про забезпечення доказів (виклик свідків, ви-
требування письмових доказів)) тощо, у випадку участі у ній про-
шу завчасно — до дати, визначеної для слухання справи.

Крім того, повідомляю, що в судове засідання ви повинні на-
дати всі оригінали документів, якими обгрунтовуєте свої запере-
чення проти вимог або копії цих документів завірених у встанов-
леному законом порядку у випадку невизнання заявленого по-
зову. У разі вашого неприбуття в судове засідання, суд розгляне 
дану справу у вашій відсутності, за наявними в матеріалах спра-
ви доказами.

Для входу в приміщення суду ви повинні мати при собі пас-
порт або інший документ, що підтверджує особу.

Суддя Є. О. Грубіян

Селидівський міський суд Донецької області (85400, м. Сели-
дове, вул. Пушкіна 4) розглядає цивільну справу за позовом Гро-
ховської Ольги Олегівни до Гроховського Владислава Микола-
йовича, третя особа: Служба у справах дітей Селидівської місь-
кої ради про позбавлення батьківських прав та зустрічного по-
зову Гроховського Владислава Миколайовича до Гроховської 
Ольги Олегівни, третя особа: Служба у справах дітей Селидів-
ської міської ради про позбавлення батьківських прав. Відпові-
дач за первісним позовом та позивач за зустрічним позовом Гро-
ховський Владислав Миколайович, зареєстрований за адресою:  
м. Донецьк, вул. Челюскінців, 117а/1, адреса внутрішньо пере-
міщеної особи: м. Київ, вул. Ващенка Григорія, 1/309; місце про-
живання: м. Маріуполь, вул. Ялтинська, 25, викликається у судо-
ве засідання, призначене на 22.06.2017 р. об 11.00 годині, у при-
міщення Селидівського міського суду Донецької області, зал су-
дових засідань № 5, суддя Коліщук З. М., для розгляду вказаної 
справи по суті. У випадку неявки у судове засідання Гроховський 
В. М. повинен повідомити суд про причини неявки, інакше спра-
ва буде розглянута в його відсутності з постановленням заочного 
рішення за первісним позовом.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідачів по спра-
вах № 409/619/17, № 409/3117/16-ц за позовами ПАТ 
АКБ «Індустріалбанк» до Радько Ольги Петрівни, 
Фурсової Тетяни Володимирівни про стягнення за-
боргованості.

Судові засідання відбудуться 01.08.2017 року о 
14.30; 15.00 год. (резервна дата 15.08.2017 року о 
14.30; 15.00 год.) в залі суду за адресою: Луганська 
область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликаються як відповідачі: Радько Ольга Пе-
трівна, останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ, 
вул. Комунальна, буд. 82 кв. 60;

Фурсова Тетяна Володимирівна, останнє відо-
ме місце реєстрації: м. Луганськ, м. Олександрівськ, 
вул. Осипенко, буд. 2.

У випадку неявки відповідачів справу буде розгля-
нуто за їх відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю. 
Шевченківський районний суд м. Києва за адре-

сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А (каб. № 303), 
викликає на 12.09.2017 року на 11 год. 00 хв. як від-
повідачку Демченко Юлію Сергіївну по справі за по-
зовом Закирничної Надії Петрівни до Демченко Юлії 
Сергіївни, третя особа: Приватне акціонерне товари-
ство «Український страховий дім», про відшкодуван-
ня матеріальної шкоди, завданої внаслідок дорож-
ньо-транспортної пригоди.

Відповідач викликається у судове засідання, у ра-
зі неявки відповідача справа розглядатиметься за її 
відсутності.

Суддя В. О. Волошин

Оболонський районний суд м. Києва викликає Артамоно-
ва Валерія Павловича, Артамонову Катерину Олександрівну, 
як відповідачів по цивільній справі № 2/756/1902/17 за позо-
вом Дзюби А. П. до Артамонова В. П., Артамонової К. О., тре-
тя особа: Галущенко Ю. О., Дзюба О. М., ДМС у Оболонсько-
му районі м. Києва про усунення перешкод у користуванні 
власністю та визнання осіб такими, що втратили право ко-
ристування житловим приміщенням, у судове засідання на 
26 липня 2017 р. о 12.30 год. Адреса суду: м. Київ, вул. Тим-
ошенка, 2-Є, каб. 27, суддя Луценко О. М.

У разі неявки та неповідомлення суду про причини неяв-
ки в судове засідання, справа буде розглянута за вашої від-
сутності за наявними у справі доказами відповідно до ст. 169 
ЦПК України.

Новобузький районний суд Миколаївської області викли-
кає в судове засідання як відповідача Коваля Альберта Бідзі-
новича за позовом Свірської Ганни Іванівни про визнання не-
дійсним договору міни земельної ділянки та державного ак-
та на земельну ділянку, витребування земельної ділянки та 
визнання права власності на неї на 20.06.2017 року о 10 год. 
00 хвилин в зал судових засідань № 3 Новобузького район-
ного суду Миколаївської області, за адресою: вул. Ярослава 
Мудрого, № 8, м. Новий Буг, Миколаївської області.

Після публікації оголошення відповідач вважається пові-
домленим про час і місце розгляду справи і у разі його неяв-
ки позов може бути розглянуто за його відсутності.

Суддя С.І. Вжещ

Печерський районний суд м. Києва викликає Ха-
чідзе Тімура Автанділовича як відповідача в судове 
засідання у цивільній справі за позовом Ус Юлії Ві-
кторівни до Хачідзе Тімура Автанділовича, третя осо-
ба: Ястремська Наталія Олександрівна про відшкоду-
вання шкоди, завданої дорожньо-транспортною при-
годою, яке призначено на 04.07.2017 року о 17 год. 
00 хв., та відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Хре-
щатик, 42-а, каб. 24, під головуванням судді Підпа-
лого В.В.

Суддя В. В. Підпалий
Вінницький районний відділ державної виконавчої служ-

би головного територіального управління юстиції у Вінниць-
кій області, повідомляє, що згідно звіту СПД Байди Т. А. від 
25.05.2017 вартість арештованого майна, а саме: майно-
вих активів (меблі, побутова техніка, спорядження, речі для 
відпочинку та автомобілів ін.), що знаходяться за адресою:  
с. Зарванці, вул. Інженерна, 11, Вінницького району, Він-
ницької області, які в подальшому будуть реалізовані шля-
хом проведення електронних торгів, належних боржнику 
Утенко Володимиру Петровичу складає 44 590 грн.

Додатково повідомляємо, що згідно ст. 57 Закону України 
«Про виконавче провадження» у разі якщо сторони не згод-
ні з результатами оцінки майна, вони мають право оскаржи-
ти їх у судовому порядку в 10-денний строк з дня публікації 
даного повідомлення.

Генеральне регіональне управління при-

ватного акціонерного товариства «Україн-

ська пожежно-страхова компанія» сповіщає 

про втрату бланків полісів обов’язкового страхуван-

ня цивільної відповідальності власників транспорт-

них засобів серії АВ №№ 3895387, 3895397; серії АЕ 

№№ 7098613, 8083899, 8898928, 8120793, серії АІ 

№№ 5176615, 5176625, 5242636, 5242637, 5242650 

серії АС №№ 1914880,1914909 та що вони є недійсними.

Дніпровький районний суд міста Києва викликає Кличні-
кова Володимира Миколайовича як обвинуваченого на 09 
год. 15 хв. 21 червня 2017 року у справі за обвинуваченням 
Кличнікова Володимира Миколайовича, 24.08.1964 року на-
родження, у вчиненні кримінального правопорушення (зло-
чину) передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Зако-
ну України № 1183-VII від 08.04.2014 «Про внесення змін до 
Кримінального кодексу України») за адресою: м. Київ, вул. 
Сергієнка, 3, каб. 40.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутностю обвинуваченого 
в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Бірса О. В.

Комунарський районий суд м. Запоріжжя (вул. Єв-
ропейська, 7, каб. № 15) викликає у судове засідан-
ня, яке відбудеться 19.06.2017 року о 14 год. 30 хв. 
каб. № 15 як відповідачку Шемет Анжелу Петрівну по 
цивільній справі № 333/2245/17 за позовом Шемет 
А. В. до Шемет А. П. про визнання особи такою, що 
втратила право користування жилим приміщенням.

У разі неявки у судове засідання справа буде роз-
глянута у відсутності відповідача за наявними у спра-
ві доказами.

Суддя А. В. Круглікова

Шевченківський районний суд м.Чернівці (адреса су-
ду: 58000, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Кафедральна, 
4) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться 16.06.2017 о 09:00 до Дмитрюк Олексій Михай-
лович (останнє відоме місце реєстрації: 58004, Чернівець-
ка обл., м. Чернівці, вул. Ходорівська, буд. 64, кв. 1) справа  
№ 727/2881/17, суддя Чебан В. М.

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

Дружківський міський суд Донецької обл. (адреса су-
ду: 84200, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться 16.06.2017 о 08:30 до Грузін Олександр Вікторо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 65026, Донецька обл., 
Дружківський р-н, смт. Олексієво-Дружківка, вул. Шварова, 
буд. 11) справа № 229/1435/17, суддя Панова Т. Л.

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.

Чернігівський районний суд Чернігівської обл. (адреса су-
ду: 14000, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Воровського, 4) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 27.07.2017 о 14:30 до Чаплинський Владислав Сергійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 15558, Чернігівська обл., 
Чернігівський р-н, с. Гончарівське, вул. Танкістів, буд. 78,  
кв. 11) справа № 748/1015/17, суддя Криворученко Д. П.

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.

Роменський міськрайонний суд Сумської обл. (адреса су-
ду: 42000, Сумська обл., м. Ромни, вул. Леніна, 12) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 17.07.2017 о 16:00 до Рудько Олександра Олександрів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 42037, Сумська обл., 
Роменський р-н, с. В. Бубни, вул. Леніна, буд.115) справа  
№ 585/1367/17, суддя Машина І. 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.

Приморський районний суд м.Одеси (адреса суду: 65110, 
Одеська обл., м. Одеса, вул. Балківська, 33) викликає відпо-
відача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення за-
боргованості, у судове засідання, яке відбудеться 16.06.2017 
о 14:30 до Савенко Катерина Віталіївна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 65009, Одеська обл., м. Одеса, вул. 10-го Квіт-
ня, буд. 3, кв. 12) справа № 522/13733/16-ц, суддя Погріб-
ний С. 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.

Козелецький районний суд Чернігівської обл. (адреса 
суду: 17001, Чернігівська обл., смт. Козелець, вул. Леніна, 
7) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться 16.06.2017 о 09:15 до Глибовець Олена Матвіївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 17044, Чернігівська обл., 
Козелецький р-н, м. Остер, вул. Мономаха, буд. 55) справа  
№ 734/1257/17, суддя Соловей В. 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.

Буринський районний суд Сумської обл. (адреса суду: 
41700, Сумська обл., м. Буринь, вул. Свердлова, 50) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться 
26.06.2017 о 09:00 до Бичіна Наталія Віталіївна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 41732, Сумська обл., Буринський р-н,  
с. Успенка, вул. Пролетарська, буд. 109) справа  
№ 574/996/16-ц, суддя Куцан В. М.

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

Недригайлівський районний суд Сумської обл. (адреса су-
ду: 42100, Сумська обл., смт Недригайлів, вул. Шевченка, 2) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся  03.07.2017 об 11:00 до Суханіна Марія Анатоліївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 42130, Сумська обл., Недригай-
лівський  р-н, с. Хоружівка, вул. Центральна, буд. 8) справа 
№ 582/408/17, суддя Петен Я. Л.

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.

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

ТОВ «Е-Тендер»

Номер лота: Q80126b8556-Q80126b8566
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість (нежитлова, житлова)
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: 05.07.2017 

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/13706-05072017-3

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської обл. (адреса суду: 55200, 
Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. К.Маркса, 18) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться:

20.06.2017 о 08:00 до Солтан Сергій Сергійович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 55207, Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Радгоспна, буд. 68) справа  
№ 484/1369/17, суддя Хемич О. Б.

21.06.2017 о 08:00 до Балеско Вячеслав Миколайович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 55261, Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Кримка) справа  
№ 484/1356/17, суддя Хемич О. Б.

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.

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає у судове засі-
дання Гергеля Олега Петровича як відповідача у цивільній справі  
№ 712/2291/17-ц за позовом Моторного (транспортного) страхового 
бюро України до Гергеля Олега Петровича про відшкодування страхо-
вого відшкодування в порядку регресу.

Судове засідання відбудеться 15 червня 2017 року о 12 год. 30 хв. 
у приміщенні Соснівського районного суду м. Черкаси за адресою:  
м. Черкаси, вул. Гоголя 316, другий поверх, зал судових засідань № 219 
(суддя Пересунько Я. В.).

Ваша явка в судове засідання обов’язкова. У разі неявки справа бу-
де розглядатися без участі відповідача за наявними у справі доказами.
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Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. 
Радянська, буд. 39а) розглядає кримінальну спра-
ву за обвинуваченням Гуменецької Ірини Панасів-
ни, 12 вересня 1965 року народження, уродженки 
м. Білозерське Донецької області, громадянки Укра-
їни, не судимої, яка зареєстрована за адресою: До-
нецька область, смт Новодонецьке міста Добропіл-
ля, вул. Сонячна (Чапаєва), буд. 1, кв. 3, у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2  
ст. 110 КК України.

22 травня 2017 року у судовому засіданні роз-
гляд справи було відкладено на 19 червня 2017 ро-
ку о 13.00 год.

Обвинувачена Гуменецька Ірина Панасівна, 12 ве-
ресня 1965 року народження, викликається 19 черв-
ня 2017 року о 13.00 год. у судове засідання до До-
бропільського міськрайонного суду, кабінет № 15, за 
адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Ра-
дянська, 39А, як обвинувачена для участі у розгляді 
кримінальної справи за обвинуваченням Гуменецької 
Ірини Панасівни, 12 вересня 1965 року народження, 
у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Обвинуваченій Гуменецькій Ірині Панасівні, яка за-
реєстрована за адресою: Донецька область, с. Ново-
донецьке, вул. Сонячна 1/3, направлено рекомендо-
ваним повідомленням про вручення судову повістку 
про виклик до суду в кримінальному провадженні.

Суддя А. М. Левченко

Приморський районний суд м. Маріуполя викликає як 
обвинуваченого Годлевського Олександра Миколайовича, 
який мешкав за адресою: м. Волноваха, вул. Ватутіна, б. 68 
по кримінальному провадженню щодо Годлевського О. М., 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Судові засідання відбудуться 20 червня 2017 року об 
11.00 годині та 20 липня 2017 року об 11.00 годині в при-
міщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Будівельників, 
52-А, кабінет № 3.

Явка обвинуваченого до суду є обов’язковою. У разі не-
явки до суду без поважних причин, це оголошення вважа-
ється належним повідомленням і справу буде розглянуто 
по суті за наявними матеріалами справи.

Суддя Н. М. Курбанова

В провадженні судді Костянтинівського міськрайонного 
суду Донецької області О.В.Стадченко знаходиться кримі-
нальне провадження № 229/3626/16-к за обвинуваченням 
Медведєва Володимира Миколайовича у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 
ст. 263 КК України, проживаючого за адресою: Донецька 
область, м. Макіївка, вул. Черняхівського, буд. 31.

Суд викликає обвинуваченого Медведєва Володимира 
Миколайовича у судове засідання на 19 червня 2017 року 
о 09 годині 30 хвилин, яке відбудеться у приміщенні Кос-
тянтинівського міськрайонного суду Донецької області за 
адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоно-
сова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає 
цивільну справу про розірвання шлюбу за позовом Литви-
нової Марини Володимирівни до:

Відповідач Литвинов Володимир Павлович, останнє міс-
це проживання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Ярошенко, 
буд. 3, кв. 1, викликається 19 червня 2017 року о 08 год. 00 
хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття відповідач по-
винен повідомити суд про причини неявки, інакше справа 
буде розглянута у його відсутності.

Суддя Кузнецов Р.В.

Новогродівський міський суд Донецької області (85483, 
м. Новогродівка, вул. Риночна, 110) розглядає цивіль-
ну справу за позовом Антіпової Єлизавети Олександрівни 
до Антіпова Павла Вікторовича про стягнення аліментів на 
утримання дитини.

Відповідач у справі Антіпов Павло Вікторович (зареє-
стрований за адресою: 85483, Донецька область, місто Но-
вогродівка, вул. Риночна, 145/4) викликається на 19 черв-
ня 2017 року на 16 год. 15 хв. до суду в каб. № 6 для учас-
ті у розгляді справи. Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення щодо позову. У випадку неприбуття відповідач 
повинен повідомити суд про причини неявки, в іншому ви-
падку справу буде розглянута у його відсутність на підставі 
наявних у справі даних чи доказів.

Суддя Грідяєва М. В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Банко-
ва, буд. 39А) розглядає кримінальне провадження (справа 
№ 227/1066/17) за обвинуваченням Генерозової Олексан-
дри Іванівни, 10 вересня 1957 року народження, у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 110 ч. 2,  
ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачена Генерозова Олександра Іванівна, 10 верес-
ня 1957 року народження, що мешкає за останньою відомою 
адресою: Донецька область, м. Харцизьк, вул. Суворова, буд. 
44, кв. 4, викликається 22 червня 2017 року на 10 год. 00 
хв. до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 12, 
для участі у підготовчому судовому засіданні по криміналь-
ному провадженню. Головуючий суддя Притуляк С. А., судді  
Тітова Т. А., Тимофєєва Г. Л.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області 
(85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Банкова, буд. 
39А) розглядає кримінальне провадження за обвинувачен-
ням Киріяка Івана Миколайовича, у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Киріяк Іван Миколайович, 10 вересня 
1974 р.н., останнє місце реєстрації якого: Донецька область, 
м. Макіївка, м-н Зелений, буд. 57, кв. 40, викликається на 19 
червня 2017 року о 10 год. 00 хв. до Добропільського місь-
крайонного суду, кабінет № 2, для участі у розгляді кримі-
нального провадження.

Суддя Мацишин Л. С.

Добропільський міськрайонний суд Донецької 
області (85004, м. Добропілля, Донецької області, 
вул. Радянська, буд. 39а) розглядає цивільну справу  
№ 227/1153/17 за позовом Литвинова Дмитра Олек-
сандровича до Кубарєва Олексія Вікторовича про ви-
знання батьківства, треті особи: Відділ державної ре-
єстрації актів цивільного стану по Добропільському 
району Добропільського міськрайонного управлін-
ня юстиції у Донецькій області, Кубарєва Ірина Ми-
колаївна.

Відповідач Кубарєв Олексій Вікторович, останнє 
відоме місце проживання якого: Донецька область, 
Добропільський район, м. Білозерське, вул. Буді-
вельна (Строітєльна), 7/4, викликається до Добро-
пільського міськрайонного суду Донецької облас-
ті, як відповідач по цивільній справі за позовом Лит-
винова Дмитра Олександровича до Кубарєва Олексія 
Вікторовича про визнання батьківства, треті особи: 
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану 
по Добропільському району Добропільського місь-
крайонного управління юстиції у Донецькій області, 
Кубарєва Ірина Миколаївна.

Судове засідання відбудеться 20 червня 2017 року 
о 10.00 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька 
область, м. Добропілля, вул. Банкова (Радянська), 
39А. У разі неявки відповідача до суду справу буде 
вирішено па підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя А. М. Левченко

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, 
буд. 39А) розглядає кримінальне провадження за обвину-
ваченням Некрасова Дмитра Михайловича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 1  
ст. 408 КК України.

Обвинувачений Некрасов Дмитро Михайлович, 
10.01.1989 р.н., останнє місце реєстрації якого: Донецька об-
ласть, м. Іловайськ, вул. Зелена, 8, кв. 10, викликається на 
19.06.2017 року о 14.00 год. до Добропільського міськра-
йонного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді криміналь-
ного провадження.

Суддя Хоменко Д. Є.

Слов’янським міськрайонним судом Донецької 
області (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольсько-
го, 2) розглядається кримінальне провадження за 
обвинуваченням Богатира Якова Геннадійовича у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Богатир Яків Геннадійович, остан-
нє місце реєстрації та проживання: Одеська область, 
Комінтернівський район, с. Свердлове, вул. Гагаріна, 
буд. 12, викликається на 20 червня 2017 року на 09 
год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи по 
суті.

Суддя С. Г. Пронін

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до 
Кащенко Олени Анатоліївни про стягнення заборгованості за 
кредитним договором.

Відповідачка по справі Кащенко Олена Анатоліївна, 
21.11.1974 р.н., що мешкає: Донецька область, м. Часів-Яр, 
вул. Дачна, 9 викликається на 19.06.2017 року на 08 годи-
ну 30 хвилин до суду, кабінет № 312, для участі у розгля-
ді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачки, вона 
повинна повідомити суд про причину неявки, інакше справа 
буде розглянута у її відсутність.

Суддя Погрібна Н. М.

Кремінський районний суд Луганської області, 
що розташований за адресою: Луганська область, 
м. Кремінна, площа Красна, 5, викликає Томулець 
Сабіну Валеріївну, як відповідачку в судове засідан-
ня по цивільній справі № 414/400/17, провадження 
№ 2/414/152/2017 за позовом Кремінської РДА в ін-
тересах малолітньої Томулець Д. Г. до Томулець С. В., 
третя особа: Томулець Т. І. про позбавлення батьків-
ських прав, що відбудеться 19 червня 2017 року о 
09.00 годині.

Суддя І. Г. Безкровний

Міловський районний суд Луганської області повідо-
мляє Мову Сергія Валерійовича про те, що у цивільній 
справі № 418/148/17 за позовом Мови Наталії Михайлів-
ни до Мови Сергія Валерійовича про розірвання шлюбу, 
22 травня 2017 року проголошено заочне рішення.

Зазначене рішення може бути переглянуте судом, що 
його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, пода-
ною протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Особи, які брали участь у справі, але не були присутні-
ми у судовому засіданні під час проголошення судового 
рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом де-
сяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя Гуцол М. П.

Старобільський районий суд Луганської області пові-
домляє Сукочева Михайла Петровича, який мешкає за 
адресою: вул. Ткаленко, 23/15, м. Антрацит, Луганської 
області, про те, що 01 червня 2017 року було винесено 
рішення по цивільній справі № 431/1869/17, проваджен-
ня № 2/431/744/17, за позовом Личаної Галини Василівни 
до Сукочева Михайла Петровича, третя особа: Публічне 
акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» про 
встановлення факту родинних відносин та визнання пра-
ва власності в порядку спадкування за законом на гро-
шові внески, яким позовні вимоги позивача задоволено 
в повному обсязі.

Суддя О. В. Форощук

Лисичанський міський суд Луганської області викликає 
як відповідачку Картамишеву Поліну Олегівну, яка зареє-
стрована за адресою: вул. Тракторівка, буд. 22, кв. 2, м. Ли-
сичанськ, Луганської області, в судове засідання з розгляду 
цивільної справи за позовом Картамишевої Світлани Олек-
сіївни в інтересах Картамишевої Маргарити Олександрівни 
до Картамишевої Поліни Олегівни про позбавлення батьків-
ських прав, зацікавлена особа: Орган опіки та піклування Ли-
сичанської міської ради, КЗ «Лисичанський центр соціально-
психологічної реабілітації дітей», яке відбудеться 20 червня 
2017 року о 13 годині 00 хвилин в приміщенні суду за адре-
сою: м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38, каб. 7. У разі не-
явки в дане судове засідання, справа буде розглянута без ва-
шої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя М. О. Краснокутська

Лисичанський міський суд Луганської області викликає 
як відповідачку Іванову Інну Сергіївну, яка зареєстрована 
за адресою: вул. О. Довженка, буд. 9, кв. 67, м. Лисичанськ, 
Луганської області, в судове засідання з розгляду цивільної 
справи за позовом Виконавчого комітету Лисичанської місь-
кої ради, як органа опіки та піклування в інтересах Іванова 
Дмитра Миколайовича, Іванова Кирила Геннадійовича, Іва-
нової Ганни Геннадіївни, Іванової Віталіни Андріївни до Іва-
нової Інни Сергіївни про позбавлення батьківських прав, яке 
відбудеться 19 червня 2017 року о 13 годині 00 хвилин в при-
міщенні суду за адресою: м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 
38, каб. 7. У разі неявки в дане судове засідання, справа буде 
розглянута без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя М. О. Краснокутська

Лисичанський міський суд Луганської області викли-
кає як відповідачку П’янову Юлію Володимирівну, яка за-
реєстрована за адресою: кв. В. Даля, буд. 28, кв. 4, м. Ли-
сичанськ, Луганської області, в судове засідання з розгля-
ду цивільної справи за позовом П’янової Лілії Валеріївни до 
П’янової Юлії Володимирівни про позбавлення батьківських 
прав, третя особа: Орган опіки та піклування Лисичанської 
міської ради, яке відбудеться 19 червня 2017 року о 12 годи-
ні 30 хвилин в приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ, 
вул. Штейгерська, 38, каб. 7. У разі неявки в дане судове за-
сідання, справа буде розглянута без Вашої участі на підста-
ві ст. 169 ЦПК України.

Суддя М. О. Краснокутська

Попаснянський районний суд Луганської області викликає 
обвинуваченого Пачковського Миколу Анатолійовича, 1966 ро-
ку народження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, 
м. Попасна, вул. Миронівська, 6/11, щодо якого здійснювалося 
спеціальне досудове розслідування, у судове засідання по кри-
мінальному провадженню № 423/381/17 по обвинуваченню Пач-
ковського Миколи Анатолійовича у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 2 ст. 110 КК України, яке відбудеться 19 червня 2017 року 
о 09 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: Луганська область, 
м. Попасна, вул. Суворова, 6. У разі неявки обвинуваченого до су-
ду, відповідно до ст. 323, п. 20-1 Розділу XI «Перехідні положен-
ня» КПК України за клопотанням прокурора суд може прийняти 
рішення про здійснення спеціального судового провадження (за 
відсутності обвинувачених).

Суддя І. В. Лизенко

Кремінський районний суд Луганської області, що розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Кремінна, площа 
Красна, 5, викликає Татаренко Вікторію Іванівну, як відпові-
дачку в судове засідання по цивільній справі № 414/621/17, 
провадження № 2/414/212/2017 за позовом заступника про-
курора Луганської області Гладкіх О. в інтересах держави до 
Кремінської районної ради Луганської області, Відділу осві-
ти Кремінської районної державної адміністрації Луганської 
області, Татаренко Вікторії Іванівни, третя особа: Бараників-
ська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Кремінської район-
ної ради Луганської області, про визнання недійсним рішен-
ня районної ради, договору оренди та зобов’язання поверну-
ти приміщення, що відбудеться 19 червня 2017 року о 10.00 
годині.

Суддя І. Г. Безкровний

Сватівський районий суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Кагарлиць-
кого Сергія Володимировича, як відповідача в судо-
ве засідання по цивільній справі № 426/2782/17 за 
позовом Кагарлицької Анжеліки Геннадіївни до Ка-
гарлицького Сергія Володимировича про розірвання 
шлюбу, що відбудеться 19 червня 2017 року о 15.30 
год.

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

Суддя В. О. Половинка

Сватівський районий суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Дьоміна 
Ярослава Андрійовича, як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/13560/16-ц за по-
зовом Дьоміної Марини Олександрівни до Дьоміна 
Ярослава Андрійовича про стягнення аліментів на 
утримання дитини та на утримання дружини до до-
сягнення дитиною трирічного віку, що відбудеться 19 
червня 2017 року о 14.30 год.

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

Суддя В. О. Половинка

Сватівський районий суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Коденчука 
Миколу Анатолійовича, як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/14128/16-ц за позо-
вом Коденчук Лариси Юріївни до Коденчука Миколи 
Анатолійовича про розірвання шлюбу, що відбудеть-
ся 19 червня 2017 року о 15.00 год.

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

Суддя В. О. Половинка

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської 
області (м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) повідомляє 
відповідачку по цивільній справі Ярошенко Світлану Юрі-
ївну про слухання справи за позовом Плевако Олексан-
дра Миколайовича до Ярошенко Світлани Юріївни, тре-
тя особа: Нікопольська міська рада, про визнання особи 
такою, що втратила право користування житловим при-
міщенням.

Справа призначена до слухання на 14 липня 2017 ро-
ку о 12.00 годині під головуванням судді Рибакової В. В.

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

Ковпаківський райсуд м. Суми викликає як відпові-
дача Мбазу Донатус Чікадібіа, який мешкав за адресою:  
м. Суми, вул. Степова, 13 в судове засідання для роз-
гляду цивільної справи № 592/3690/17 за позовом Гри-
горенко Любові Василівни до Мбазу Донатус Чікадібіа, 
3-тя особа: відділ РАЦС Сумського міського управління 
юстиції про визнання шлюбу недійсним призначено до 
розгляду на 15.00 год. 17 липня 2017 р. в приміщенні су-
ду  за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 12, каб. 22  
суддя І. М. Фоменко. Явка обов’язкова. У разі неявки в 
судове засідання відповідача розгляд справи буде про-
ведено в його відсутність, за матеріалами справи згідно 
з вимогами ЦПК України.

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті повідомляє Кірсенко Олега Дмитровича, мешкан-
ця міста Алмазна Луганської області, про ухвалення 
заочного рішення від 26 серпня 2016 року по спра-
ві № 428/4336/16-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк» 
про стягнення заборгованості.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що 
його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, яку 
може бути подано протягом десяти днів з дня отри-
мання його копії.

Суддя Д. Б. Баронін

Дарницький районний суд м. Києва викликає як 
відповідача Анаіф Мухаммеда Рамадана, 22.02.1970 
р.н., в судове засідання на 08.08.2017 р. о 15.00 год. 
за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, зал 213, для 
участі у цивільній справі за позовом Сніцаренко С. М. 
до Анаіф Мухаммеда Рамадана про визнання особи 
такою, що втратила право користування житловим 
приміщенням.

У разі неявки відповідача до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням та справу 
буде розглянуто по суті за наявними в справі мате-
ріалами.

Суддя М. Л. Парамонов

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викли-
кає як відповідачку Гришаєву Галину Сергіївну, 15.08.1950 
р.н. (останнє відоме місце реєстрації: Луганська область, м. 
Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, буд. 72А, кв. 60) у судове за-
сідання з розгляду цивільної справи за позовом Державно-
го підприємства «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль» 
до Гришаєвої Галини Сергіївни про стягнення заборгованос-
ті з оплати послуг з централізованого опалення та постачан-
ня гарячої води, інфляційних нарахувань та трьох відсотків 
річних, яке відбудеться 16.06.2017 року о 09 годині 00 хви-
лин у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сє-
вєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У разі неявки на 
вказане судове засідання суд розглядатиме справу без вашої 
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т.С. Журавель

Апеляційний суд Київської області повідомляє, 
що на 09 год. 45 хв. 29 червня 2017 року призначено 
розгляд справи за апеляційною скаргою першого за-
ступника прокурора Київської області в інтересах Ка-
бінету Міністрів України на рішення Ірпінського місь-
кого суду Київської області від 17 листопада 2016 ро-
ку у справі за позовом першого заступника проку-
рора Київської області в інтересах Кабінету Міністрів 
України до Роженка Сергія Анатолійовича, 3-і особи: 
Міністерство екології та природних ресурсів України, 
Національний природний парк «Голосіївський» про 
витребування земельної ділянки з чужого незакон-
ного володіння.

Суддя О. П. Коцюрба

Апеляційний суд Київської області повідомляє, 
що на 10 год. 00 хв. 29 червня 2017 року призначе-
но розгляд справи за апеляційною скаргою першо-
го заступника прокурора Київської області на рішен-
ня Ірпінського міського суду Київської області від 23 
лютого 2017 року у справі за позовом Першого за-
ступника прокурора Київської області до Євстєфєєва 
Владислава Миколайовича, треті особи, які не заяв-
ляють самостійних вимог на предмет позову на сто-
роні позивача — Міністерство екології та природних 
ресурсів України, Національний природний парк «Го-
лосіївський» про витребування земельної ділянки з 
чужого незаконного володіння.

Суддя О. П. Коцюрба

Піщанський районний суд Вінницької області викли-
кає в судове засідання як відповідачку Шовкопляс Ва-
лентину Іванівну в цивільній справі № 142/382/17 за по-
зовом Карауша Олександра Васильовича до Шовкопляс 
Валентини Іванівни про відшкодування збитків (упущеної 
вигоди), завданих порушенням зобов’язань.

Розгляд справи відбудеться 26 червня 2017 року о 15 
год. 00 хв. в приміщенні Піщанського районного суду Ві-
нницької області, за адресою: смт Піщанка, вул. Вишне-
ва, 5, Вінницької області, зал судових засідань № 3. В ра-
зі неявки в судове засідання відповідачки, справа буде 
розглянута за її відсутності на підставі наявних в матері-
алах справи доказів.

Суддя А. А. Гринишина
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 14 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +9  +14 +14  +19 Черкаська +8  +13 +14  +19
Житомирська +9  +14 +14  +19 Кіровоградська +9  +14 +15  +20
Чернігівська +9  +14 +14  +19 Полтавська +9  +14 +14  +19
Сумська +8  +13 +13  +18 Дніпропетровська +10  +15 +16  +21
Закарпатська +9  +14 +18  +23 Одеська +13  +18 +21  +26
Рівненська +9  +14 +15  +20 Миколаївська +12  +17 +21  +26
Львівська +8  +13 +16  +21 Херсонська +12  +17 +22  +27
Івано-Франківська +7  +12 +15  +20 Запорізька +11  +16 +21  +26
Волинська +9  +14 +15  +20 Харківська +9  +14 +14  +19
Хмельницька +7  +12 +14  +19 Донецька +10  +15 +16  +21
Чернівецька +8  +13 +16  +21 Луганська +10  +15 +15  +20
Тернопільська +7  +12 +15  +20 Крим +12  +17 +19  +24
Вінницька +7  +12 +14  +19 Київ +10  +12 +17  +19

Укргiдрометцентр

Перемога до запитання
РЕЗУЛЬТ МАКСИМУМ. Збірна України додала важливих  
три пункти у відборі ЧС-2018

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

Головний тренер збірної 
України  Андрій Шев-

ченко, коментуючи  міні-
мальну звитягу своїх під-
опічних у гостьовому поє-
динку кваліфікації на чем-
піонат світу проти збір-
ної Фінляндії, відзначив 
передовсім їхні бійцівські 
якості.

«Хочу подякувати коман-
ді за те, що вона боролася і 
здобула вкрай важливі три 
очки. Ми оцінювали фізич-
ний стан футболістів і по-
мітили, що гравці втомлені 
після складного сезону. Але 
самовіддача й зарядженість 
на результат перевищи-
ли критерії контролю м’яча 
й ігрової схеми. Я вдячний 
гравцям за те, що сьогодні 
вони залишили на полі всі 
сили», —  наголосив настав-
ник синьо-жовтих.

Отже, збірна України 
здобула важливу перемогу 
у відборі ЧС-2018, обіграв-
ши на виїзді Фінляндію — 
2:1. Голи Коноплянки і Бесє-
діна разом з турнірним ре-
зультатом повернули нам 
надію на поліпшення шан-
сів  у боротьбі за друге міс-
це в групі.

У стартовому скла-
ді на поле вийшли одразу 
дев’ятеро  нинішніх та ко-
лишніх гравців «Шахта-
ря». Крім  Ярмоленка і Ко-

ноплянки. Вочевидь, саме 
вони виявилися краще го-
товими до матчу в  Тампе-
ре, а спільні клубні корені 
мали допомогти їм швид-
ше знайти спільну мову на 
полі. Та в першому таймі 
побоювання за результат 
справдилися. Ми все ро-
били занадто повільно, за-
надто схематично. Ярмо-
ленко і Коноплянка нама-
галися загострювати, але 
жодна наступальна акція 
від них не пройшла. Не бу-
ло і влучних ударів здале-
ку. Фіни грали у свою си-
лу, і цього їм цілком ви-

стачало, щоб створювати 
нам проблеми. Як зазначи-
ли експерти, здалося, наша 
збірна або економить сили 
на другий тайм, або ж не 
може контролювати м’яч і 
швидко атакувати. 

Після перерви си-
ньо-жовті таки додали. 
З’явилися рух, швидкість, 
пресинг, емоції. Запрацю-
вали фланги. Як результат, 
з’явилися  моменти і піс-
ля перспективної атаки за 
участю Малиновського. Ко-
ноплянка виправдав  на-
дії тренерів.  Дуже важли-
во, що за рахунку 1:0 на-

ші не сіли на власні воро-
та і не стали розслабляти-
ся. Помилки і гол у відповідь 
— це був наслідок тиску фі-
нів, які вичавили із себе все 
і на останні хвилини в них 
не вистачило сил. А визна-
чальним чинником нашої 
перемоги став швидкий гол 
у відповідь. Для Артема Бе-
сєдіна це був дебютний гол 
у складі збірної, повідомляє 
Укрінформ.

Андрій Шевченко від-
значив шалену підтрим-
ку українських фанатів, 
які палко підтримали збір-
ну.  Справді, український 
гімн недільного вечора бу-
ло чути далеко. А це вселяє 
надію.

ТАБЛО «УК»
Чемпіонат світу 2018 року. 

Кваліфікаційний етап 
Група І

Фінляндія — Україна — 1:2  
Голи: Похьянпало (72) — 
Коноплянка (52), Бесєдін (75)
Косово — Туреччина  — 1:4  
Голи: Рахмані (22), — Шен (6), 
Ундер (31), Йилмаз (60),  
Туфан (82)
Ісландія — Хорватія —1:0  
Гол: Магнуссон (90)

 І В Н П М О
1 Хорватія 6 4 1 1 11-2 13
2 Ісландія 6 4 1 1 9-6 13
3 Туреччина  6 3 2 1 11-6 11
4 Україна 6 3 2 1 9-5 11
5 Косово 6 0 1 5 3-18 1
6 Фінляндія 6 0 1 5 4-10 1

Олег ЛИСТОПАД,  
«Урядовий кур’єр»

ТРАДИЦІЯ. Цими вихідними  в Бучі, міс-
ті-супутнику столиці, відбувся традицій-
ний  фестиваль оперети, опери та мюзи-
клу «О-Фест-5», який до того ж відсвятку-
вав перший ювілей. 

У кого був час і натхнення, той мав 
змогу розважитися на «О-Фесті» не ли-
ше музикою. Протягом двох днів, 10 та 
11 червня, і поза столицею, і в Києві про-
ходили широкомасштабні мистецькі акції 
та пропонували чимало розваг для дітей 
і дорослих. Були скульптурні експозиції, 
виставки живопису та графіки, інсталя-
ції сучасного мистецтва, інтерактивні ві-
зуальні проекти. Відбулися виступи кас-
кадерів, музикантів, танцювальних ко-
лективів, концерти камерних ансамблів, 
майстер-класи, кулінарні презентації, те-
атралізовані вистави. 

Головною  подією фестивалю стали 
гранд-концерти, в яких узяли участь іно-
земні й українські артисти. Поза містом 
концерт відбувся просто неба (європейці 
називають цей вид вистав open-air) в од-
ному зі старовинних парків. Складно бу-
ло задіяти балет Національної оперети, 
оскільки сцена літнього театру  невели-
ка. Але танцівники повною мірою показа-
ли себе вже наступного дня у концерті на 
сцені свого театру.

Як же добре, що  парк зберегли, а не за-
будували, як часто буває. Бо саме зелене 
шатро, кущі, тріщинуваті стовбури, шапки 
листя створюють чудову акустику, гасячи 
луну й поглинаючи фальш й нещирість. 

Відкриваючи головний фестивальний 
концерт, міністр культури Євген Нищук за-
значив, що «О-Фест» — один із тих мис-
тецьких проектів, які підвищують автори-

тет України в Європі та світі, сприяли отри-
манню нашою країною безвізового режи-
му з ЄС та  асоційованого членства у цій 
організації. Цього разу участь у фестива-
лі взяли музиканти й диригенти з Азербай-
джану, Білорусі, Болгарії, Грузії, Італії, Ка-
захстану, Китаю, Литви, Молдови, Польщі, 
Румунії, Словаччини, США, Швейцарії. Во-
ни змогли оцінити високий рівень україн-
ських колег, привітність публіки й організа-
торів, щирість і доброзичливість українців. 

Засновники й організатори фестива-
лю — Київський національний академіч-
ний театр оперети і Бучанська міська рада. 
Проводять його за підтримки Міністерства 
культури і  Київської міської державної ад-
міністрації.

— Для Національної оперети Украї-
ни «О-Фест» важливий тим, що дає пере-
довсім художнє, професійне зростання ар-
тистам, сприяє обміну досвідом, взаємодії 
вокалістів різних вокальних шкіл із різних 
країн, — вважає художній керівник Націо-
нальної оперети Богдан Струтинський. — 
А для глядачів це прекрасне шоу. Вони ма-
ють змогу побачити і почути світових зірок, 
виконавців оперети, опери, мюзиклу на-
живо. Захід сприяє широкій популяриза-
ції жанру оперети, до того ж це ефектив-
на реклама Національної оперети в Укра-
їні й світі.

Традиційно «О-Фест» відвідують почес-
ні гості — Надзвичайні і Повноважні по-
сли країн-учасниць, керівники, диригенти 
й артисти провідних музичних театрів сві-
ту, знамениті виконавці й музиканти, полі-
тики і представники влади, діячі культури і 
мистецтва.

«О-Фест» відсвяткував перший ювілей

Ракицький вибивав правильно, а товариші по команді  
з реакцією припізнилися…

Нова домівка  
для безпритульних 
тварин

Христина ГОРОБЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ДОБРОТА. Перший в Україні центр адопції бездомних 
тварин відкрили у Львові. Це спільне досягнення місцево-
го комунального підприємства «Лев», його партнерів, зоо-
захисників та волонтерів. Віднині львів’яни зможуть швидко 
і зручно отримати дані про всіх безпритульних собак і котів 
міста, готових до прилаштування, а також оформити проце-
дуру «всиновлення» (адопції). Як зазначають у прес-службі 
міськради, центр запрацює на базі ЛКП «Лев» на вул. Про-
мисловій, 56, поряд з Першою комунальною ветеринарною 
клінікою, ветеринарно-стерилізаційним центром для без-
притульних тварин та грумінг-салоном.

Директор комунального підприємства  Оксана Кошак роз-
повіла, що це унікально не лише для Львова, а й для Укра-
їни. «Шанс на прилаштування матимуть не тільки тварини 
з нашого комунального підприємства, а й з притулку «Ми-
лосердя» і ті, що перебувають на волонтерських перетрим-
ках. Усі тваринки матимуть однакові права на нову домівку. 
Адже, на нашу думку, місце собаки і кота в сім’ї. Широка і 
велика база дає змогу підібрати домашнього улюбленця для 
кожного, хто звернеться до нас. Усі наші тварини стерилізо-
вані, вакциновані, скупані, чисті, з ветеринарними паспор-
тами. Ми за ними наглядаємо: є кінолог, який працює з тва-
риною тривалий час, щоб вона якнайшвидше адаптувалася 
до нових умов.  Вірю, що найближчим часом у нашому місті 
не буде безпритульних тварин».

А засновник  Animal-id.info, розробник міжнародної ба-
зи даних тварин Віктор Копач наголосив, що проект не 
має аналогів. «Тварину після відлову фотографують, і во-
на потрапляє в систему адопції. Після перегляду інформа-
ції  онлайн можна познайомитися з обраною твариною, а та-
кож взяти із собою дитину, щоб вона подивилася і побави-
лася. Я бачив такі центри в США та Європі та  можу сказати, 
що львівський центр адопції багато в чому переважає їх», — 
розповів фахівець.

Центр адопції — це сучасний офіс, на даху будівлі обла-
штовано сонячну електростанцію, що частково живитиме  
електроенергією клініку ЛКП «Лев», розташовану поряд. 
Будівництво центру тривало з осені 2016 року й  коштува-
ло 1,2 мільйона гривень, профінансоване з бюджету розви-
тку Львова.

Народний артист України Богдан 
Струтинський опановує професію 
«живої скульптури»
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