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Постанова Кабінету Міністрів України 
«Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо 
зміни механізму фінансування надання медичної 
допомоги в окремих науково-дослідних установах 
Національної академії медичних наук»

Очільник Львівської опери 
Василь Вовкун розповів «УК», 
як обрав свій шлях у мистецтво 
і чим наповнене його творче 
життя сьогодні 

СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

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

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

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2017 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

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

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

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

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

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА 

ГАЗЕТИ 
«УРЯДОВИЙ 

КУР’ЄР» 
НА ІІ ПІВРІЧЧЯ 

2017 РОКУ

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ

УСІ
ВІДДІЛЕННЯ

ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ

МЕДИЦИНА. На ухвалу парламентом чекають законопроекти, 
в яких, зокрема, запропоновано чесний і адекватний 
заробіток для лікарів
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Прем’єр-міністр про чільну п’ятірку реформ — 
пенсійну, земельну, державної власності, 
освіти й охорони здоров’я

Поліцейські опанують 
електронний рапорт

АКЦЕНТ. Національна поліція планує розширити ряди 
п’ять ма тисячами нових працівників. Старт набору підрозді-
лів оголосив голова Нацполіції Сергій Князєв під час наради 
за участі керівників МВС. Новими поліціянтами укомплекту-
ють підрозділи дорожньої патрульної поліції, групи швидко-
го реагування та патрулі на місцях.

Підрозділи охоплюватимуть навіть найвіддаленіші насе-
лені пункти країни, реагуючи на повідомлення швидко та 
ефективно. «Ми повинні мати один уніфікований стиль ро-
боти, не розділяючи її на «сільську» та «міську», — цитує 
слова посадовця департамент комунікації Нацполіції.

Також планується перевести всі наряди, які прибува-
ють першими на місце події, на використання електронної 
форми рапорту. Це дасть змогу розвантажити роботу по-
ліції. «Ми хочемо, щоб усі наряди груп швидкого реагуван-
ня уніфікувалися під електронний рапорт. Наразі ми маємо 
1110 нарядів патрульної поліції і груп реагування патрульної 
поліції, які одночасно несуть службу у державі», — резюму-
вав Сергій Князєв.

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:

ЦИФРА ДНЯ

200 млн грн 
додатково спрямовано цьогоріч 

на відновлення живучості військових 
складів і арсеналів 

 
«Правильна зміна системи 

усередині країни приведе 
нас до успіху, відкриє 

всі можливості 
для розвитку нашої 

Батьківщини».

ДОКУМЕНТИ

Без нової моделі 
фінансування 
реформи 
не буде
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Житомирський районний суд Житомирської обл. (адреса суду: 10031, Житомир-
ська обл., м. Житомир, вул. Щорса, 92) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

19.06.2017 о 09:30 до Чала Ніна Дмитрівна (останнє відоме місце реєстрації: 
12422, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Дениші, вул. Боженка, буд. 5) 
справа № 278/667/17, суддя Грубіян Є. О.

23.06.2017 о 09:30 до Костюк Тетяна Петрівна (останнє відоме місце реєстрації: 
12411, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Березівка, вул. Ватутіна, буд. 14) 
справа № 278/1012/17, суддя Грубіян Є. О.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини 
неявки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по спра-
ві вважається належним чином повідомленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська (адреса суду: 51911, Дні-
пропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Петровського, буд.166) викликає відпо-
відача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове 
засідання, яке відбудеться:

20.06.2017 о 09:00 до Бровко Альона Юріївна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 51934, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Харківська, буд. 23, кв. 71) 
справа № 209/284/17, суддя Багбая Є. Д.

04.07.2017 об 11:00 до Тучін Ян Євгенович (останнє відоме місце реєстрації: 
51840, Днiпропетровська обл., м. Днiпродзержинськ, б-р. Будівельників, буд. 9, 
кв. 50) справа № 209/1070/17, суддя Маслов Д. В.

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

Знам’янський міськрайонний суд Кіровоградської обл. (адреса суду: 27400, Кі-
ровоградська обл., м. Знам’янка, вул. Маяковського, 30) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться:

21.06.2017 о 09:30 до Чухнов Юрій Олексійович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 28000, Кіровоградська обл., м. Знам’янка, вул. Лейтенанта Шмідта, буд. 48) 
справа № 389/665/17, суддя Берднікова Г. В.

10.08.2017 о 08:40 до Фуженко Микола Миколайович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 27400, Кіровоградська обл., м. Знам’янка, вул. Тополина, буд. 43) справа 
№ 389/1053/17, суддя Український В. В.

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

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні судового засідання  
в порядку спеціального судового провадження 

Обвинувачений Яцюк Денис Миколайович, 26.07.1991 року народження, зареєстрований: м. Одеса, вул. 
Грецька, буд. 43, кв. 24, до вимог 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання, що відбудеться 
23 червня 2017 року о 16 годині 00 хвилин до зали судових засідань № 107 Приморського районного су-
ду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду встановлені статтею 138 КПК України. Наслідки не-
прибуття обвинуваченого, передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Пислар В. П.

Путивльський районний суд Сумської обл. (адреса суду: 41500, Сумська обл., м. Путивль, вул. Кі-
рова, 54) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться  21.06.2017 о 14:10 до Страшенко Олег Миколайович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 41501, Сумська обл., м. Путивль, вул. Жовтнева, буд. 7) справа № 584/239/17, 
суддя Толстой О. О.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа бу-
де розглянута за його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублі-
куванням цього оголошення відповідач по справі вважається належним чином повідомленим про 
час, день та місце проведення судового засідання.

Загублений дублікат свідоцтва 
про державну реєстрацію 

друкованого засобу масової 
інформації журналу «Пам’ятки 
України: історія та культура» 

серії KB № 683 від 01.06.1994 p., 
виданий 11.07.2012 p., 

вважати недійсним.

Свідоцтво про право плавання 

під Державним прапором України по судну 

«Bombardier Sporter», бортовий реєстраційний 

№ UA0047HA, вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво 

про право власності для прогулянкових суден 

по судну Bayliner Capri 2150 CT, бортовий 

реєстраційний № UA4957KV, вважати недійсним.

Андріанов Андрій Анатолійович, 07.04.1965 р.н., загубив 
оформлений  06.04.1994 р. АТ Універсальна біржа «Хор-
тиця» оригінал договору купівлі-продажу  №555 квартири 
№157 в будинку № 52  по вул. Патріотичній в м. Запоріжжя.

Оригінал договору купівлі-продажу  №555, оформлений  
06.04.1994р. АТ Універсальна біржа «Хортиця»,  вважати  
загубленим.

Вважати недійсним 

судновий білет на судно МА 770 К 

на Ткаченко Олександра Андрійовича.

Залізничний районний суд викликає в судове засідання, 
призначене на 21.06.2017 р. о 10.30 год., Мосьпака Євге-
на Федоровича, 25.05.1957 р.н., який обвинувачується за 
ч. 1 ст. 115 КК України. Останнє відоме місце проживання:  
м. Львів, вул. В.Симоненка, 9, кв. 36.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Залізнич-
ного районного суду м. Львова за адресою: м. Львів, вул. 
С.Бандери, 3.

Суддя Постигач О. Б.

В провадженні Галицького районного суду міста Львова (колегія суддів у складі головуючого судді 
Зубачик Н. Б., суддів Волоско І. P., Котельви К. О.) знаходиться спеціальне судове провадження про об-
винувачення Маркіна Олександра Борисовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 4 ст. 190, ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 – ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 – ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 – ч. 2  
ст. 205, ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 – ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України та Кавецького Юрія Петрови-
ча у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 – ч. 2 
ст. 364, ч. 3 ст. 28 – ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 – ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28 – ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 
КК України.

Повідомляємо, що розгляд справи призначено на 21 червня 2017 року о 09 годині 30 хвилин та 26 
червня 2017 року о 09 годині 30 хвилин та 27 червня 2017 року о 13 годині 45 хвилин. Попереджаємо 
Кавецького Юрія Петровича, 11.10.1979 року народження, зареєстрованого за адресою: м. Львів, вул. 
Єрошенка, 2/кв.13, та Маркіна Олександра Борисовича, 02.06.1969 року народження, зареєстрованого 
за адресою: м. Луцьк, вул. Молоді, 17Б, кв. 6, що у випадку вашої неявки в судові засідання на вищевка-
зані числа, справу буде розглянуто у вашу відсутність на підставі наявних доказів у матеріалах справи.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО
Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Вакараш Ольгу Михайлівну, 

08.04.1978 року народження, зареєстровану в с. Липкани Бричанського району Рес-
публіки Молдова. Проживає за адресою: провулок Хотинський, 8, с. Мамалига, Но-
воселицький район, Чернівецька область, як обвинувачену в кримінальному прова-
дженні № 22014260000000037 від 16.10.2014 р. за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Судове засідання відбудеться 22 червня 2017 року о 15.00 годині за адресою: 
58001, м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, кабінет №11.

З моменту опублікування повістки про виклик обвинуваченої Вакараш Ольги Ми-
хайлівни в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, 
вона вважається належним чином ознайомленою з її змістом.

Суддя Слободян Г. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,  
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу за позовом Управління праці та соціального захисту насе-
лення Бахмутської міської ради до Бойко Оксани Костянтинівни 
про стягнення надмірних виплачених коштів державної допомоги.

Відповідачка по справі: Бойко Оксана Костянтинівна, 12.05.1977 
р.н., зареєстрована за адресою: м. Донецьк, Калінінський район, 
вул. Кадіївська, 10/51, фактично мешкає за адресою: м. Бахмут, 
вул. Ювілейна, 61/69, викликається на 22.06.2017 року о 09 годи-
ні 00 хвилин до суду, кабінет № 312, для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачки вона повинна 
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута в її відсутність.

Суддя Погрібна Н. М.

Святошинський районний суд міста Києва (адреса су-
ду: 03146, м. Київ, вул. Я. Коласа, 27 а) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення забор-
гованості, у судове засідання, яке відбудеться  21.06.2017 
о 12:00 до Гайворонська Вікторія Вікторівна (останнє відо-
ме місце реєстрації: 01000, м. Київ, вул. Доброхотова Ака-
деміка, буд. 3, кв. 111) справа № 759/7869/16-ц, суддя 
Ул’яновська О. В.

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

Веселівський районний суд Запорізької області ви-
кликає Чупину Оксану Анатоліївну в судове засідання 
по цивільній справі № 313/564/17 за позовом Чупини 
Ігоря Миколайовича до Чупини Оксани Анатоліївни про 
визнання особи такою, що втратила право користуван-
ня житловим приміщенням, яка зареєстрована за адре-
сою: 72213, Запорізька обл., Веселівський р-н, с. Корні-
ївка, вул. Центральна (Леніна), буд. 67. Судове засідання 
відбудеться 22 червня 2017 року о 10 год. 20 хв. у примі-
щенні Веселівського районного суду Запорізької облас-
ті за адресою: Запорізька область, Веселівський район, 
смт Веселе, вул. Центральна, буд. 135. У разі неявки від-
повідачки справа буде розглянута без її участі.

Суддя С. О. Кравцов

Славутський міськрайонний суд Хмельницької обл. 
(адреса суду: 30000, Хмельницька обл., м. Славута, вул. 
Миру, 16) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться  21.06.2017 о 08:30 до Левчук На-
талія Анатоліївна (останнє відоме місце реєстрації: 30000, 
Хмельницька обл., м. Славута, вул. Орлика, буд. 17) справа  
№ 682/731/17, суддя Шевчук В. В.

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

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

повідомляю, що досудове розслідування у вище вказаних кримінальних провадженнях за підозрою Вас у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, завершено.

У зв’язку з викладеним Вам необхідно з’явитися 20.06.2017 у період з 09.00 до 18.00 до прокурора відділу процесуаль-
ного 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 ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

У разі виявлення бажання прибути раніше обумовленої дати і часу Ви може з’явитися до слідчого або прокурора у будь-
який зручний для Вас час.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК України Вам необхідно надати доступ та можливість скопіювати або відобрази-
ти відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до житла чи 
іншого володіння, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем сторони захисту, якщо Ви маєте намір використа-
ти відомості, що містяться в них, як докази у суді.

У той же час відповідно до ч. 12 ст. 290 КПК України, якщо сторона кримінального провадження не здійснить відкриття 
матеріалів відповідно до положень цієї статті, суд не має права допустити відомості, що містяться в них, як докази.

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 неможли-

вості 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 викликаний (зокрема, наявне підтвер-
дження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних при-
чин 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 випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів мінімаль-
ної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути засто-
совано 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 міждержавний та/або міжнарод-
ний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування 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

П О В І С Т К А 
про виклик

Обвинуваченим: Кальоних Василю Петровичу, 
07.06.1953 р.н., зареєстрованому за адресою: м. Харків, 
вул. Працюючих, буд. 14; Логінову Дмитру Михайлови-
чу,  27.11.1978 р.н., зареєстрованому за адресою: м. Хар-
ків, пр. Перемоги, буд. 72-Г, кв. 186; Ларікову Віктору 
Олексійовичу, 08.09.1981 р.н., зареєстрованому за адре-
сою: Харківська обл., м. Лозова, 3-й мікрорайон, буд. 20, 
кв. 29; Бараненку Андрію Володимировичу, 01.08.1988  
р.н., зареєстрованому за адресою: м. Харків, пров. Пса-
рівський, буд. 2; Бондаренку Олександру Сергійовичу, 
05.07.1978 р.н., зареєстрованому за адресою: м. Харків, 
вул. Ковтуна, буд. 10, кв. 2; Монастирьову Вадиму Васи-
льовичу, 29.06.1970 р.н., зареєстрованому за адресою: 
м. Харків, пров. Герасимовський, буд. 32; Монастирьову 
В’ячеславу Вадимовичу, 10.03.1992 р.н., зареєстровано-
му за адресою: м. Харків, пров. Герасимовський, буд. 32; 
Собченку Олегу Васильовичу, 23.06.1966 р.н., зареє-
строваному за адресою: м. Харків, вул. Садовий Проїзд, 
буд. 18/2, кв. 102, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 
КПК України необхідно з’явитися 20.06.2017 року о 
12 год. 00 хв. в приміщення Комінтернівського районно-
го суду м. Харкова (м. Харків, пров. Брянський, 5, зал су-
дового засідання № 7).

П О В І С Т К А 
про виклик

Потерпілим: Заваді Ярославу Олексійовичу, 
17.06.1990 р.н., зареєстрованому за адресою: м. Харків, 
вул. Блюхера, буд. 11, кв. 218; Кисельовій Анні Леонідов-
ні, 24.02.1986  р.н., зареєстрованій за адресою: м. Харків, 
вул. Червоношкільна Набережна, буд. 12, кв. 5; Коновенку 
Олександру Миколайовичу, 27.12.1988 р.н., зареєстрова-
ному за адресою: Харківська обл., Куп’янський р-н, с. Кру-
гляківка, вул. Миру, буд. 42; Маслову Роману Валерійови-
чу, 03.01.1982 р.н., зареєстрованому за адресою: м. Хар-
ків, вул. Магістральна, буд. 25; Матяш Олександру Сергі-
йовичу, 30.09.1990 р.н., зареєстрованому за адресою: Хар-
ківська обл., Куп’янський р-н, с. Кругляківка, вул. Миру, 
буд. 32; Пивоварову Семену Анатолійовичу, 05.04.1988 р.н., 
зареєстрованому за адресою: м. Харків, вул. Мерефянське 
шосе, буд. 17-Г, кв. 1; Солошенку Микиті Володимирови-
чу, 05.04.1988 р.н., зареєстрованому за адресою: м. Харків, 
в’їзд Фесенківський, буд. 7, кв. 23; Шевченку Олегу Ігоро-
вичу, 30.05.1988 р.н., зареєстрованому за адресою: м. Хар-
ків, вул. Семиградська, буд. 25; Шморивозу Геннадію Рус-
лановичу, 13.09.1993  р.н., зареєстрованому за адресою: 
м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 50, кв. 63, відповідно 
до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 
20.06.2017 року о 12 год. 00 хв. в приміщення Комінтернів-
ського районного суду м. Харкова (м. Харків, пров. Брян-
ський, 5, зал судового засідання № 7).

Пологівський районний суд Запорізької обл. (адреса су-
ду: 70600, Запорізька обл., м. Пологи, вул. М. Горького, 28) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться 07.07.2017 о 13:00 до Шаповал Тетяна Анатоліїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 70640, Запорізька обл., 
Пологівський р-н, с. Тарасівка, вул. Леніна, буд. 155) справа  
№ 324/607/17, суддя Іванченко М. В.

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

Броварський міськрайонний суд Київської облас-
ті викликає Шкерпана Миколу Миколайовича як від-
повідача у справі за позовом Моргун Тамари Петрів-
ни до Шкерпана Миколи Миколайовича, третя особа: 
Броварський районний відділ УДМС України в Київ-
ській області, про визнання особи такою, що втра-
тила право користування жилим приміщенням, роз-
гляд якої призначений на 23.06.2017 р. об 11.30 год. 
у приміщенні суду за адресою: Київська обл., м. Бро-
вари, вул. Грушевського, 2, каб. № 309.

Одночасно суд роз’яснює, що неявка відповідача є 
підставою для розгляду справи в заочному порядку, 
на підставі наявних у ній документів.

Суддя Т. В. Селезньова

До Кремінського районного суду Луганської об-
ласті як відповідач викликається Багров Дмитро Ві-
кторович, 01.04.1987 року народження, для участі в 
судовому засіданні, яке відбудеться 20 червня 2017 
року о 09.00 годині у цивільній справі №414/1022/17 
за позовом, поданим Багровою Валентиною Вікто-
рівною до Багрова Дмитра Вікторовича про розірван-
ня шлюбу.

В разі неявки відповідача Багрова Дмитра Вікторо-
вича, 01.04.1987 року народження, справа буде роз-
глянута за його відсутності, з послідуючим ухвален-
ням заочного рішення.

Суддя М. В. Панчук

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя викликає 
в судове засідання як відповідача Урсу Андрія Васи-
льовича за позовом Урсу Олени Олегівни до Урсу Ан-
дрія Васильовича про надання дозволу на тимчасовий 
виїзд дитини за кордон без згоди батька та дозволу на 
оформлення документів, що відбудеться 22.06.2017 р. 
о 09 год. 30 хв. у приміщенні Жовтневого районного 
суду м. Запоріжжя за адресою: 69063, м. Запоріжжя, 
вул. Олександрівська, 6, каб. № 25.

Суддя Світлицька В. М.
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Київський районний суд м. Одеси викликає Авра-

менка Ігоря Анатолійовича як відповідача по справі 

№ 520/3844/17 за позовом Дуднікова Михайла Юрі-

йовича до Авраменка Ігоря Анатолійовича про стяг-

нення боргу.

Судове засідання відбудеться 19.07.2017 р. о 09 

годині 15 хвилин у судді Луняченка В. О. в приміщен-

ні Київського районного суду м. Одеси за адресою: 

м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, каб. 222.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
в судове засідання Кульчи Андрія Федоровича як від-
повідача по цивільній за позовом Товариства з обме-
женою відповідальністю «Маркс. Капітал» до Куль-
чи Андрія Федоровича про відшкодування шкоди, 
завданої в результаті дорожньо-транспортної приго-
ди, в порядку регресу, яке відбудеться 25.09.2017 р. 
о 08.30 год. за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська,  
31-А, 4-й поверх, каб. 408. Явка до суду є 
обов’язковою. У разі неявки справа буде розгляда-
тися за наявними у справі доказами.

Суддя Піхур О. В.

Рівненський районний суд Рівненської області викли-
кає в судове засідання як відповідача Бендюга Олександра 
Дмитровича, місце проживання якого невідоме, по цивільній 
справі за позовом Бендюг Майї Петрівни до Бендюга Олек-
сандра Дмитровича про визнання особистої приватної влас-
ності на нерухоме майно.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Рівненсько-
го районного суду Рівненської області за адресою: м. Рів-
не, вул. П. Могили, 24, 06 липня 2017 року о 12 год. 00 хв.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач 
вважається повідомленим про час та місце проведення су-
дового засідання і у випадку його неявки, засідання може бу-
ти проведеного у його відсутність.

Суддя Таргоній М. В.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті повідомляє, що 26 квітня 2017 року розгляну-
то цивільну справу № 409/3050/16-ц за позовом ПАТ 
«Державний ощадний банк України» в особі філії Лу-
ганського обласного управління AT «Ощадбанк» до 
Василюк Любові Михайлівни, Долженко Ніни Станіс-
лавівни, Ганзій Галини Павлівни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором та винесено 
заочне рішення про задоволення позову в повному 
обсязі.

Суддя Третяк О. Г.

Куйбишевський районний суд Запорізької області ви-
кликає Погорелко Юлію Іванівну в судове засідання як від-
повідачку у справі № 319/409/17 за позовом ПАТ «Держав-
ний Ощадний банк України» в особі філії Донецьке облас-
не управління AT «Ощадбанк» про стягнення заборгованос-
ті за кредитним договором, яке відбудеться о 09 год. 20 хв. 
05.07.2017 року в приміщенні суду за адресою: вул. Цен-
тральна, 26а, смт Більмак, Більмацький район, Запорізька 
область, 71001. Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У разі неявки відповідача у 
судове засідання, справа згідно з вимогами ЦПК України мо-
же бути розглянута за його відсутності. Відповідач у випад-
ку неявки в судове засідання зобов’язаний повідомити суд 
про причини неявки.

Суддя В. М. Ходько

Краснолиманським міським судом Донецької області 
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається ци-
вільна справа № 236/1655/17 за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Державний Ощадний банк України» в 
особі філії Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до 
Крат Віктора Ілліча про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором в розмірі 28649,50 гривень.

Відповідач Крат Віктор Ілліч викликається до каб. № 20 су-
ду на 22 червня 2017 року на 08 годину 30 хвилин для участі 
у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У разі неявки відповідача, справа буде роз-
глянута у його відсутності за наявними доказами.

Суддя Сердюк Н. В.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської 
області (суддя Гаврилов В. А.) викликає в судове засідання 
як відповідача Кравченка Валерія Володимировича у справі 
за позовом Левченко Наталі Миколаївни про надання дозво-
лу на виїзд дитини за кордон без згоди батька.

Останнє місце проживання відповідача: вул. Вахрушева, 
буд. 79, м. Донецьк.

Судове засідання призначене на 03 липня 2017 р. об 11.00 
год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 
203.

У разі неявки відповідача у судове засідання справа, згід-
но з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за його 
відсутністю.

Києво-Святошинський районний суд Київської області по-
відомляє, що розгляд цивільної справи за № 369/1774/17-ц 
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Управляюча компанія «Комфорт Сервіс» до Кравчук Олек-
сандри Антонівни про стягнення суми заборгованості з опла-
ти послуг з утримання будинку та прибудинкової території 
відбудеться 21 червня 2017 року о 12 год. 45 хв.

Судове засідання відбудеться під головуванням судді 
Усатова Д. Д. в приміщенні Києво-Святошинського район-
ного суду Київської області, що розташований за адресою:  
м. Київ, вул. Мельниченка, 1.

В разі неявки сторін на судове засідання справа буде роз-
глядатись за їх відсутності на підставі наявних у справі до-
казів.

Приморський районний суд м. Одеси викликає Си-
вак Ігоря Миколайовича у судове засідання по спра-
ві за позовом Іванової Наталії Володимирівни, яка діє 
в інтересах неповнолітньої Іванової-Сивак Данієлли 
Ігорівни до Сивак Ігоря Миколайовича про надання 
дозволу на тимчасовий виїзд за кордон неповноліт-
ньої дитини без згоди батька.

Засідання відбудеться 27 червня 2017 року об 11 
год. 00 хв. в приміщенні Приморського районного 
суду, за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб. 
№ 218. У разі вашої неявки справу буде розглянуто у 
вашу відсутність.

Суддя О. П. Шенцева

Сколівський районний суд Львівської області ви-
кликає Григонець Василя Володимировича в судове 
засідання як відповідача у цивільній справі за позо-
вом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «Приват - Банк» до Григонець Василя Воло-
димировича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 14 год. 35 хв. 
31.08.2017 р. у приміщенні суду за адресою: м. Ско-
ле, вул. Д. Галицького, 8, Львівської області.

У випадку неявки відповідача Григонець Василя 
Володимировича справу буде розглянуто у його від-
сутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Ясінський Ю. Є.

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя викликає у су-
дове засідання як відповідачів Тернову Ларису Григорів-
ну, Фенько Світлану Анатоліївну, Фенька Юрія Вікторови-
ча за позовом Товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «Арт Рентал» до Тернової Лариси Григорівни, Фень-
ко Світлани Анатоліївни, Фенька Юрія Вікторовича, третя 
особа: приватний нотаріус Запорізького міського нота-
ріального округу Савицька Олена Владиславівна про ви-
знання іпотечного договору недійсним, що відбудеться 
03.07.2017 р. об 11 год. 00 хв. в приміщенні Жовтневого 
районного суду м. Запоріжжя за адресою: 69063, Запо-
різька, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 6, каб. № 25. 

Суддя Світлицька В. М.

Богодухівський районний суд Харківської області викли-
кає як відповідача Авраменко Олександра Олександровича, 
останнє відоме місце проживання: вул. Чапаєва, 2/2, смт Ко-
зелець Чернігівської області, в судове засідання, яке відбу-
деться 07 липня 2017 року о 09 год. 00 хв. за адресою: пло-
ща Незалежності, 17, м. Богодухів, Харківської області, для 
участі у розгляді цивільної справи за позовом Омеляненко 
Вікторії Вікторівни до Авраменка Олександра Олександрови-
ча, про стягнення аліментів. У разі неявки відповідача до су-
ду дане оголошення вважається належним повідомленням 
та справу буде розглянуто по суті за наявними в ній матері-
алами. Авраменко О. О. у випадку неявки зобов’язаний пові-
домити суд про причини неявки.

Суддя С. М. Харченко

Старобільський районний суд Луганської області 
доводить до відома відповідача Руденко Олега Вікто-
ровича, що по справі за позовом ПАТ «Ідея Банк», 24 
квітня 2017 року винесено заочне рішення, яким по-
зовні вимоги задоволено в повному обсязі.

Сторони можуть оскаржити заочне рішення в апе-
ляційному порядку до Апеляційного суду Луганської 
області через Старобільський районний суд шляхом 
подачі апеляційної скарги протягом десяти днів з дня 
його розміщення в газеті.

Додатково повідомляємо, що з текстом рішен-
ня ви можете ознайомитись в Єдиному Державному 
Реєстрі Судових рішень.

Суддя Форощук О. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу за позовом Ляш Владислава Ва-
димовича до Ляш Ірини Сергіївни про розірвання шлюбу.

Відповідачка по справі Ляш Ірина Сергіївна, 14.02.1994 
р.н., мешкає: м. Єнакієве, вул. Поліводи, 17, викликаєть-
ся на 21.06.2017 року на 08 годину 30 хвилин до суду, ка-
бінет № 312, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Погрібна Н. М.

Харківський районний суд Харківської обл. (адреса су-
ду: 62458, Харківська обл., смт Покотилівка, вул. Калініна, 
18) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться  30.06.2017 о 08:45 до Літвінова Ірина Геннадіїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 61000, Харківська обл., 
Харківський р-н, с. Темнівка, вул. Зміївська, буд. 2) справа  
№ 635/531/17, суддя Шинкарчук Я. А.

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 області 
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом:

№ 219/4538/17 ПАТ «Ощадбанк» до Красовської Аліни 
Анатоліївни про стягнення заборгованості.

Відповідачка по справі:
Красовська Аліна Анатоліївна, яка зареєстрована та про-

живає за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Ма-
гістральна, 110, викликається у судове засідання, яке відбу-
деться 21 червня 2017 року о 09 год. 00 хв.

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 О. В. Любчик

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Підозрюваний Літвинов Олег Георгійович, 03.06.1973 
р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька обл.,  
м. Краматорськ, вул. Шаумяна, буд. 32, на підставі ст.ст. 
133, 135, 2975 КПК України, Вам необхідно з’явитись 
20.06.2017, 21.06.2017 та 22.06.2017 о 10 годині до УСБУ 
в Житомирській області: м. Житомир, вул. Фещенка-Чо-
півського, 7, до слідчого Ковальського Д. В., р.т. (0412) 
405158, для ознайомлення з матеріалами кримінального 
провадження № 22016060000000030 від 11.07.2016, за 
ч.1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 КК України.

Шацький районний суд Волинської обл. (адреса суду: 
44000, Волинська обл., смт Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 
6б) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться  22.06.2017 о 14:00 до Карамач Руслана Олексан-
дрівна (останнє відоме місце реєстрації: 44047, Волинська 
обл., Шацький р-н, с. Кам’янка) справа № 170/291/17, суддя  
Сушик Н. 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.

П’ятихатський районний суд Дніпропетровської 
обл. (адреса суду: 52100, Дніпропетровська обл.,  
м. П’ятихатки, вул. Шевченка, 114) повідомляє  про 
те, що по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк»  07.06.2017 до Золотько (Добродник) Люд-
мила Володимирівна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 52100, Дніпропетровська обл., м. П’ятихатки, вул. 
Українська, буд.13) справа № 190/324/17-ц, суддя 
Семенников О. Ю., було ухвалено заочне рішення, по-
зовні вимоги задоволено повністю або частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що 
заочні рішення може бути переглянуто шляхом по-
дання заяви протягом десяти днів з дня опублікуван-
ня цього оголошення.

Ковпаківський районний суд м.Суми (адреса суду: 40000, 
Сумська обл., м. Суми, вул. Першотравнева, 12) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться 
22.06.2017 о 08:15 до Корнієнко Ольга Сергіївна (останнє 
відоме місце реєстрації: 40000, Сумська обл., м. Суми, вул. 
Засумська, буд. 12Г, кв. 137) справа № 592/3584/17, суддя  
Труханова Л. 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.

Зміївський районний суд Харківської обл. (адреса су-
ду: 63400, Харківська обл., м. Зміїв, вул. Леніна, 6) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся  06.07.2017 о 16:00 до Мясникова Тетяна Володимирів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 63404, Харківська обл.,  
м. Зміїв, вул. Водогінна, буд. 14) справа № 621/2462/16-ц, 
суддя Овдієнко 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.

Звенигородський районний суд Черкаської обл. (адре-
са суду: 20250, Черкаська обл., м. Звенигородка, вул. Шев-
ченка, 12а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться  22.06.2017 о 09:00 до Савельєв Андрій 
Сергійович (останнє відоме місце реєстрації: 20201, Чер-
каська обл., м. Звенигородка, вул. Суворова, буд. 4) справа  
№ 694/585/17, суддя Сакун Д. 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.

Монастирищенський районний суд Черкаської обл. (адре-
са суду: 19100, Черкаська обл., м. Монастирище, вул. Леніна, 
98) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться 21.06.2017 о 10:30 до Плюта Наталія Павлівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 19114, Черкаська обл., Монасти-
рищенський р-н, с. Цибулів, вул. Чапаєва, буд. 60) справа  
№ 702/319/17, суддя Мазай Н. 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.

Чигиринський районний суд Черкаської обл. (адреса су-
ду: 20900, Черкаська обл., м. Чигирин, вул. П. Дорошенка, 
47) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться 22.06.2017 о 08:10 до Безпала Надія  Дмитрів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 20901, Черкаська обл.,  
м. Чигирин, пров. Леніна, буд.  23) справа № 708/530/17, суддя  
Івахненко О. Г.

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

Нововоронцовський районний суд Херсонської 
області викликає Шуляр Олександру Олександрів-
ну, 01.10.1987 року народження, як відповідачку по 
цивільній справі за позовом Публічного акціонерно-
го товариства комерційний банк «ПриватБанк» до 
Шуляр Олександри Олександрівни про стягнення за-
боргованості, призначену на 09 год. 00 хв. 23 черв-
ня 2017 року в залі суду за адресою: вул. Тітова, 2-А, 
смт Нововоронцовка Херсонської області. В разі не-
явки справа буде розглядатися за її відсутності на 
підставі наявних у справі доказів.

Суддя В. О. Каневський

Дубровицьким районним судом Рівненської об-
ласті 01 лютого 2017 року без відповідача розгляну-
то цивільну справу № 560/1403/16 за позовом Ахма-
ді Олени Миколаївни до Ахмаді Шірзада Шаріфа про 
розірвання шлюбу.

Даним рішенням позов Ахмаді Олени Миколаївни 
задоволено. З повним текстом рішення відповідач 
може ознайомитися, звернувшись до канцелярії Ду-
бровицького районного суду, за адресою: м. Дубро-
виця, вул. Миру, 2а, Рівненської області.

Суддя З. С. Сидоренко

Гадяцький районний суд Полтавської області викли-
кає представника приватного підприємства «РЕФЕРТІ» 
(остання відома адреса: м. Вінниця, вул. Шмідта, 32), як 
відповідача по цивільній справі за позовом Фенька Олек-
сандра Григоровича до приватного підприємства «РЕ-
ФЕРТІ», третя особа: ТОВ «Проспера А. В.» про захист 
прав споживачів, визнання договору недійсним та стяг-
нення коштів. Судове засідання відбудеться 23 червня 
2017 року об 11 год. 00 хв. в приміщенні суду за адре-
сою: вул. Лесі Українки, 6, м. Гадяч Полтавської облас-
ті. В разі неявки відповідача в судове засідання та непо-
відомлення про причини неявки, справа буде розглянута 
за його відсутності.

Суддя Киричок С. А.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу про розірвання шлюбу за позовом 
Проценка Олександра Олександровича до:

Відповідачка Проценко Людмила Олександрівна, 
останнє місце реєстрації та проживання: Донецька обл., 
м. Слов’янськ, вул. Свободи, буд. 16, кв. 10, викликаєть-
ся 22 червня 2017 року о 08 год. 00 хв. до суду для учас-
ті у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповіда-
чка повинна повідомити суд про причини неявки, інакше  
справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Кузнецов Р. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85104, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) 
розглядає цивільну справу за позовом Меренштейн Оксани Ан-
дріївни до Меренштейн Віталія Володимировича про надання до-
зволу на вивезення неповнолітньої дитини за межі України без 
згоди та супроводу батька. Відповідач у справі Меренштейн Ві-
талій Володимирович, 20.03.1980 р.н., останнє відоме місце про-
живання: Донецька область, м. Дебальцеве, вул. Леніна, 26-А  
кв. 5, викликається до суду на 21 червня 2017 року об 11 годині 
00 хвилин, каб. № 14, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. В. Бєлостоцька

Іванківський районний суд Київської області ви-
кликає Скляренка Олександра Євгеновича як відпо-
відача по цивільній справі за позовом Скляренко Єв-
генії Володимирівни про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 21 червня 2017 ро-
ку об 11 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: 
07201, Київська область, смт Іванків, вул. І. Проску-
ри, 14а.

У разі неявки відповідача в судове засідання слу-
хання справи буде відбуватися за його відсутніс-
тю. Крім того, суд роз’яснює відповідачу про його 
обов’язок повідомити суд про причини неявки.

Суддя А. А. Корчков

Ахмаді Шірзад Шаріф, житель вул. Зазимська, 9, 
хутір Перемоги, м. Бровари, Київська область, ви-
кликається на 21 червня 2017 року об 11 годині в 
судове засідання до Дубровицького районного суду  
(м. Дубровиця, вул. Миру, 2а, Рівненська область) як 
відповідач по справі № 560/450/14-ц за позовом Во-
сінського Миколи Сергійовича до Ахмаді Шірзад Ша-
ріф про усунення перешкод в користуванні житло-
вим приміщенням шляхом зняття особи з реєстрації 
місця проживання.

Відповідно до ч. 9 ст.4 ЦПК України з опублікуван-
ням оголошення про виклик відповідач вважається 
сповіщеним про час і місце розгляду справи.

Суддя І. В. Оборонова

Апеляційний суд Миколаївської області повідо-
мляє, що кримінальне провадження за апеляційною 
скаргою захисника Кузьміних І. М. в інтересах обви-
нуваченого Якуніна М. Ю., яка надійшла до Апеля-
ційного суду Миколаївської області, вул. Садова, 2-а  
м. Миколаїв, на вирок Центрального районного су-
ду м. Миколаєва від 12 квітня 2017 року за обвинува-
ченням Якуніна М. Ю. у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України 
призначено до розгляду в Апеляційному суді Мико-
лаївської області на 03 липня 2017 року на 10.00 го-
дину.

Суддя О. В. Куценко
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Жовтневий районний суд Миколаївської обл. (адреса су-
ду: 54050, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 
77) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться:

15.08.2017 о 10:00 до Андрійченко Лариса Володимирівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 57217, Миколаївська обл., 
Вітовський р-н, с. Полігон, вул. Матросова, буд.17) справа  
№ 477/806/17, суддя Козаченко Р. В.

16.08.2017 о 08:00 до Конєв Дмитро Олександрович 
(останнє відоме місце реєстрації: 57214, Миколаївська обл., 
Вітовський р-н, с. Мішково-Погорілове, пр. Шаховий, буд. 8) 
справа № 477/820/17, суддя Козаченко Р. 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.

Пологівський районний суд Запорізької обл. (адреса су-
ду: 70600, Запорізька обл., м. Пологи, вул. М.Горького, 28) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

23.06.2017 о 08:30 до Гулгуліані Альберт Олександрович 
(останнє відоме місце реєстрації: 70643, Запорізька обл.,  
м. Пологи, вул. Нова, буд. 25, кв. 46) справа № 324/139/17, 
суддя Іванченко М. В.

29.06.2017 о 08:30 до Голіздра Віталій Анатолійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 70600, Запорізька обл., 
м. Пологи, вул. Робоча, буд. 17) справа № 324/502/17,  
суддя Іванченко М. В.

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

Комсомольський міський суд Полтавської обл. (адреса 
суду: 39800, Полтавська обл., м. Комсомольськ, вул. Гірня-
ків, 17) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться:

03.07.2017 о 16:30 до Мирошниченко Людмила Григорів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 39800, Полтавська обл., 
м. Горішні Плавні, вул. Добровольського, буд. 9, кв. 6) спра-
ва № 534/734/17, суддя Крикливий В. В.

05.07.2017 о 13:40 до Беспала Альона Анатоліївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 39801, Полтавська обл., 
м.Горішні Плавні, вул. Космонавтів, буд. 10, кв. 301-А) спра-
ва № 534/799/17, суддя Крикливий 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.

Каховський міськрайонний суд Херсонської обл. (адреса 
суду: 74800, Херсонська обл., м. Каховка, вул. Мелітополь-
ська, 172) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, 
яке відбудеться:

21.06.2017 о 13:30 до Кан Олександра Гаріковича (остан-
нє відоме місце реєстрації: 74805, Херсонська обл., м. Ка-
ховка, вул. Богдана Хмельницького, буд. 7, кв. 7) справа  
№ 658/814/17, суддя Подіновська Г. В.

26.07.2017 о 09:00 до Баянгіної Розаліни Федорівни 
(останнє відоме місце реєстрації: 74840, Херсонська обл., 
Каховський р-н, с. Роздольне, вул. Д. Любарської, буд. 2,  
кв. 30) справа № 658/1652/17, суддя Терещенко О. 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.

Комунарський районний суд м.Запоріжжя (адреса суду: 
69104, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Малиновського, 
7) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться:

22.06.2017 о 16:30 до Жаринова Діана Сергіївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 69000, Запорізька обл., м. Запо-
ріжжя, вул. Костічна, буд. 90) справа № 333/2090/17, суддя 
Наумова І. Й.

22.06.2017 о 16:00 до Мирошниченко Тетяна Михайлів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 69001, Запорізька обл.,  
м. Запоріжжя, вул. Космічна, буд. 131) справа № 333/1291/17, 
суддя Наумова І. Й.

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.

Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу (адреса су-
ду: 50007, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Деми-
денка, 3а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, 
яке відбудеться:

26.06.2017 о 09:20 до Шумакова Анастасія Володимирів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 50071, Дніпропетров-
ська обл., м. Кривий Ріг, вул.Мануйлова, буд. 3, кв. 57) спра-
ва № 214/6946/16-ц, суддя Прасолов В. М.

26.06.2017 о 09:30 до Савельєва Валерія Вячеславів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 50007, Дніпропетров-
ська обл., м. Кривий Ріг, вул. Липнева, буд. 2, кв. 4) справа  
№ 214/741/17, суддя Прасолов 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.

Кобеляцький районний суд Полтавської обл. (адреса су-
ду: 39200, Полтавська обл., м. Кобеляки, вул. Шевченка, 
16/25) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться:

21.06.2017 об 11:00 до Нямцу Григорія Федосійовича 
(останнє відоме місце реєстрації: 39245, Полтавська обл., 
Кобеляцький р-н, с.Солошиня, вул. Радянська, буд. 32) спра-
ва № 532/91/17, суддя Омельченко І. І.

29.06.2017 о 08:40 до Городнюк Наталії Володимирівни 
(останнє відоме місце реєстрації: 39282, Полтавська обл., 
Кобеляцький р-н, с. Придніпрянське (Радянське), пров. Ми-
ру, буд. 1) справа № 532/209/17, суддя Омельченко І. І.

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

ТДВ СК «Альфа-Гарант» повідомляє, що втрачено бланки 
Полісів ОСЦПВВНТЗ: 

Серія АЕ №№ 4493009; 9561699; 5577494; 4499629; 
9532849; 9532912.

Серія АІ  № 608423.
Серія АК №№ 0681945; 1615651; 1615653; 1615678; 

1615763; 1615766; 1615786; 1615788; 1884690; 1884759; 
1884804; 1884805; 1884871; 1884872; 1884874; 1884875; 
1950161; 1950162; 1950164-1950170; 1954206; 1954208-
1954210; 1954242; 1954243; 1954245; 1954382; 2429270; 
2429274; 1884534; 1951147; 1951166; 0674208; 2422255; 
0699070; 1959112; 2420086-2420088; 2420115; 2420186; 
1333295; 1884202; 3491993-3491995; 3491997-3492000; 
0689187; 0689198; 1331410; 1615592; 1615594; 1615597-
1615599; 1956008-1956010; 1956015; 1956016; 1956020; 
1956025; 1956027; 1956030-1956032; 1956034; 1956040; 
1956041; 1956043; 1956050; 1956063; 1956066; 1956762; 
1957110; 1957345-1957347; 1957382; 2411070; 0679906; 
0679907; 0675229; 0692375. 

В провадженні Лисичанського міського суду Луган-
ської області перебуває кримінальне провадження сто-
совно Гузьо В’ячеслава Михайловича, обвинуваченого 
у вчиненні злочинів, передбачених ст. 260 ч. 2, ст. 115  
ч. 1 КК України, яке здійснюється за відсутності обвину-
ваченого, в порядку спеціального судового проваджен-
ня.

Обвинувачений Гузьо В’ячеслав Михайлович зареє-
стрований за адресою: Луганська область, місто Ново-
дружеськ, вул. Миру, 14/10.

На підставі ст. ст. 297-5, 323 КПК України Лисичан-
ський міський суд Луганської області викликає Гузьо 
В’ячеслава Михайловича у судовий розгляд 23 червня 
2017 року о 09 годині 00 хвилин за адресою суду: Луган-
ська область, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядатиметься колегі-
єю суддів у складі: головуючого судді Старікової М. М., 
суддів Березіна А. Г., Калмикової Ю. О.

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської об-
ласті перебуває кримінальне провадження № 415/3114/16-к, 
стосовно Казацького Олександра Олександровича, 07 жов-
тня 1982 року народження, обвинуваченого у вчиненні 
злочинів, передбачених ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28,  
ч. 1 ст. 437 КК України, яке здійснюється за відсутності обви-
нуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Обвинувачений Казацький Олександр Олександрович за-
реєстрований за адресою: Луганська область, місто Сороки-
не (Краснодон), вул. Баумана, буд. 29.

На підставі ст. ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський 
міський суд Луганської області викликає Казацького Олек-
сандра Олександровича в судовий розгляд 23 червня 2017 
року об 11.00 годині, яке відбудеться в залі судових засідань 
Лисичанського міського суду Луганської області за адресою: 
Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядатиметься колегією 
суддів у складі: головуючої судді Старікової М. М., судді Бере-
зіна А. Г., судді Калмикової Ю. О.

В провадженні Лисичанського міського суду Лу-
ганської області перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/415/227/17, внесене до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань № 12016130000000158 від 26.10.2016 року, 
стосовно Соколюк Олександри Юріївни, 01 березня 1976 ро-
ку народження, обвинуваченої у вчиненні злочинів, передба-
чених ст. ст. 260 ч. 2, 27 ч. 2, 28 ч. 2, 437 ч. 1 КК України, по 
якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в 
порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України.

Обвинувачена Соколюк Олександра Юріївна, зареєстро-
вана за адресою: Луганська область, місто Перевальськ, ву-
лиця Гагаріна, 9/3.

На підставі ст. ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський 
міський суд Луганської області викликає Соколюк Олексан-
дру Юріївну в судовий розгляд, який відбудеться 21 червня 
2017 року о 13.30 годині в залі судових засідань Лисичан-
ського міського суду Луганської області за адресою: Луган-
ська область, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядається колегією судів 
у складі: головуючого судді Березіна А. Г., суддів Коваленко Н. В., 
Чернобривко Л. Б.

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банко-
ва, 39а) розглядає цивільну справу за позовом Публічно-
го акціонерного товариства «Державний ощадний банк 
України» до Константінова Володимира Олександровича 
про стягнення заборгованості.

Відповідач Константінов Володимир Олександрович, 
1988 р.н., викликається на 23 червня 2017 року на 15.00 
годину до Добропільського міськрайонного суду, кабінет 
№ 15, для участі у розгляді справи у відкритому судово-
му засіданні.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, повинен 
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута у його відсутність.

Суддя Здоровиця О. В.

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про скасування довіреностей

Акціонерна компанія «Харківобленерго» (код юридич-
ної особи за ЄДРПОУ 00131954), місцезнаходження якої: 
61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 149, повідомляє, що 
відповідно до ст. 248-249 Цивільного кодексу України 
скасовує такі довіреності, видані Акціонерною компані-
єю «Харківобленерго»:

1. Від 23.01.2017 № 01-16/474 на Мельниченко Яну 
Андріївну.

2. Від 23.01.2017 № 01-16/475 на Червякову Катери-
ну Олегівну.

3. Від 30.08.2016 № 01-16юр/6408 на адвоката Нова-
кова Антона Івановича.

4. Від 01.09.2016 № 01-16юр/6483 на Рибак Яну Ва-
силівну.

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріу-
поля Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. Мета-
лургів, 31) знаходиться цивільна справа за позовом По-
пової Олени Олександрівни до Волоткович Ірини Анато-
ліївни про визнання особи такою, що втратила право ко-
ристування жилим приміщенням.

Відповідачка Волоткович Ірина Анатоліївна, 18.09.1968 
року народження, що проживає за адресою: Україна, До-
нецька область, м. Маріуполь, вул. Казанцева, буд. 29, 
кв. 5, індекс 87500, викликається для участі у розгляді 
справи, що відбудеться 13 липня 2017 року о 15.30 го-
дині в приміщенні суду за адресою: Донецька область,  
м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази, якими вони обгрунтовуються. 
У випадку неприбуття відповідачка повинна повідомити 
суд про причини неявки, інакше справа буде розгляну-
та за її відсутності.

Суддя Васильченко О. Г.

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, 
буд. 39 а) розглядає цивільну справу за позовною заявою 
Публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний 
банк України» в особі філії Донецьке обласне управління AT 
«Ощадбанк» до Васильченка Євгена Васильовича про стяг-
нення заборгованості за кредитом.

Відповідач Васильченко Євген Васильович (останнє відо-
ме місце реєстрації: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Октябр-
ська, буд. 84, кв. 46) викликається на 09 год. 30 хв. 26 червня 
2017 року до Добропільського міськрайонного суду, кабінет 
№ 2, для участі у розгляді справи. До розгляду справи про-
понується надати суду письмові пояснення та заперечення, а 
також усі наявні докази по справі.

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

Суддя Мацишин Л. С.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає у судо-
ве засідання як відповідача Стасько Романа Олександро-
вича, зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Ракетна, 
24, секція 1/2, кв. 238, по справі № 752/2430/17-ц за по-
зовом Дворнічена Ігоря Федоровича до приватного нота-
ріуса Білоцерківського районного нотаріального округу 
Римаренка Юрія Валерійовича, Товариства з обмеженою 
відповідальністю «СБ ЛТД», Стасько Романа Олексан-
дровича, Департаменту з питань реєстрації виконавчого 
органу Київської міської адміністрації про визнання не-
дійсним договору купівлі-продажу майнових прав, акту 
приймання-передачі, про визнання незаконним та скасу-
вання рішення про державну реєстрацію прав та їх обтя-
жень, зобов’язання вчинити дії, слухання по справі при-
значено на 12 липня 2017 року о 14 годині 00 хвилин.

У разі неявки справу буде розглянуто без участі від-
повідача.

Адреса суду: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 3-А, каб. 1.
Суддя М. І. Шкірай

Корюківський районний суд Чернігівської обл. повідомляє, 
що розгляд цивільної справи за позовом Менської місцевої про-
куратури в інтересах держави в особі ГУ Держгеокадастру у Чер-
нігівській області до Мацка Леоніда Григоровича, Корюківської 
РДА про припинення права постійного користування земель-
ною ділянкою та визнання недійсним розпорядження Корюків-
ської РДА призначено до розгляду на 22 червня 2017 року на 09 
год. 30 хв.

Справа буде слухатись в приміщенні суду за адресою: м. Ко-
рюківка Чернігівської обл., вул. Шевченка, 66 під головуванням 
судді Чурупченка М. І.

Для участі в справі як відповідач викликається Мацко Леонід 
Григорович (останнє відоме місце проживання: м. Чернігів, вул. 
Серікова, 16).

Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням оголошення 
про виклик відповідач вважається повідомленим про час та місце 
розгляду справи, тому у випадку відсутності відомостей про при-
чини неявки відповідачів, повідомлених належним чином, або 
причину буде визнано судом неповажною — суд вирішить спра-
ву на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської об-
ласті повідомляє, що 01 червня 2017 року Дніпропетров-
ським районним судом Дніпропетровської області було ви-
несено заочне рішення по цивільній справі № 2-175/925/17 
за позовом Hop Ірини Вячеславівни до Васіліу Ігоря Васи-
льовича, третя особа: Дніпровська районна державна адмі-
ністрація служба у справах дітей про позбавлення батьків-
ських прав.

Суд вирішив позовні вимоги задовольнити.
Позбавити Васіліу Ігоря Васильовича, 16 червня 1983 ро-

ку народження, батьківських прав відносно дитини Васіліу 
Іллі Ігоровича, 06 жовтня 2006 року народження. Стягнути 
з Васіліу І. В., 16 червня 1983 року народження, на користь 
Hop І. В., 08 липня 1983 року народження, судові витрати у 
розмірі 640 грн. 00 коп.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його 
ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протя-
гом десяти днів з дня отримання його копії. 

Суддя A. M. Шабанов

Лубенський міськрайонний суд Полтавської облас-
ті викликає як відповідача Киселева Андрія Володими-
ровича (останнє відоме місце проживання та реєстрації:  
м. Макіївка-26, вул. Генерала Данілова, 6, кв. 11, Доне-
цької області) по цивільній справі за позовом Киселевої 
Яни Василівни до Киселева Андрія Володимировича про 
розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 31 липня 2017 року о 15 
годині 30 хвилин у приміщенні Лубенського міськрайон-
ного суду Полтавської області за адресою: м. Лубни, вул. 
Монастирська, 17, Полтавської області.

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

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини 
неявки в судове засідання.

Суддя С. В. Гудков

Голосіївський районний суд м. Києва викликає Стасько 
Романа Олександровича, який проживає в м. Києві по вул. 
Ракетна, 24, кв. 175, як відповідача в судове засідання по 
справі за позовом Дворнічена Ігоря Федоровича до Приват-
ного нотаріуса Білоцерківського районного нотаріального 
округу Київської області Римаренка Юрія Валерійовича, То-
вариства з обмеженою відповідальністю «СБ ЛТД», Стаська 
Романа Олександровича, Департаменту з питань реєстрації 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації) про визнання недійсним догово-
ру купівлі-продажу майнових прав, акту приймання-переда-
чі, визнання незаконним та скасування рішення про держав-
ну реєстрацію прав та їх обтяжень, зобов’язання вчинити дії, 
яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: 03127, м. Ки-
їв, вул. Полковника Потєхіна, буд. 3-а, каб. № 5 на 10.07.2017 
року о 10.00 год.

В разі неявки на вказане судове засідання, суд розгляда-
тиме справу без вашої участі.

Суддя С. В. Ладиченко

Харківський районний суд Харківської об-
ласті викликає Травкіна Андрія Валерійови-
ча, який мешкає за адресою: м. Харків, вул. 
Харківських Дивізій, б. 11/2, кв. 84, в судове 
засідання як відповідача по цивільній справі  
№ 635/1514/17 за позовом Груніна Едуар-
да Володимировича до Травкіна Андрія Ва-
лерійовича, Кураксіної Світлани Іванівни про 
стягнення коштів, яке призначене на 06 лип-
ня 2017 року на 14 годину 30 хвилин в при-
міщенні Харківського районного суду Хар-
ківської області за адресою: Харківська об-
ласть, Харківський район, селище Покоти-
лівка, вул. Сковороди, 18. У разі вашої неяв-
ки в судове засідання, неповідомлення про 
причини неявки справа буде розглянута за-
очно за відсутності відповідача.

Суддя Н. Л. Панас

Харківський районний суд Харківської об-
ласті викликає Кураксіну Світлану Іванівну, 
яка мешкає за адресою: Харківська область, 
Харківський район, с. Циркуни, вул. Низо-
ва, 1, в судове засідання як відповідача по 
цивільній справі № 635/1514/17 за позовом 
Груніна Едуарда Володимировича до Травкі-
на Андрія Валерійовича, Кураксіної Світлани 
Іванівни про стягнення коштів, яке призна-
чене на 06 липня 2017 року на 14 годину 30 
хвилин в приміщенні Харківського районно-
го суду Харківської області за адресою: Хар-
ківська область, Харківський район, селище 
Покотилівка, вул. Сковороди, 18. У разі вашої 
неявки в судове засідання, неповідомлення 
про причини неявки справа буде розглянута 
заочно за відсутності відповідача.

Суддя Н. Л. Панас

Приазовський районний суд Запорізь-
кої області (розташований за адресою: За-
порізька область, Приазовський район, смт 
Приазовське, вул. Пушкіна, 5, тел. (06133) 
22160) викликає Наумочкіна Віктора Петро-
вича, який мешкає за адресою: Донецька об-
ласть, Новоазовський район, с. Казацьке, 
вул. Молодіжна, б. 79, як відповідача у су-
дове засідання, призначене на 27.06.2017 
р. о 09 годині 30 хвилин, по цивільній спра-
ві за позовом Публічного акціонерного това-
риства (далі — ПАТ) «Державний ощадний 
банк України» в особі філії Донецьке облас-
не управління AT «Ощадбанк» до Наумочкі-
на Віктора Петровича про стягнення забор-
гованості.

Головуючий суддя Васильцова Г. А.

Вінницький районний суд Вінницької об-
ласті викликає як відповідачку Кришневську 
Марину Олександрівну, останнє відоме місце 
реєстрації якої: с. Некрасове, вул. Садова, 33, 
Вінницького району Вінницької області, по 
цивільній справі № 128/1204/17 за позовом 
Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «Приватбанк» до Кришневської 
Марини Олександрівни про стягнення забор-
гованості, в судове засідання, призначене на 
05.07.2017 року о 09.00 год., яке відбудеться 
в приміщенні Вінницького районного суду за 
адресою: м. Вінниця, вул. Винниченка, 29, у 
залі судових засідань № 3.

Суддя Саєнко О. Б.

Суддею Бердянського міськрайонного  
суду Дністрян О. М. (за адресою: м. Бер-
дянськ, вул. Консульська, б. 64, каб. № 410) 
26 червня 2017 року о 09 годині 30 хвилин 
буде розглядатись справа за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства «Держав-
ний Ощадний банк України» в особі філії До-
нецьке обласне управління AT «Ощадбанк» 
до Мовіла Романа Васильовича про стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором.

Суд викликає як відповідача Мовіла Рома-
на Васильовича.

Явка відповідача у справі обов’язкова. У 
разі його неявки справа буде розглянута за 
його відсутності.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє, що вважаються втраченими наступні бланки:
обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів: 

серія AК: 1603607, 4942054, 5228087, 2337699, 1606248, 1609404, 1607090, 2336867, 3048822, 4698356, 
2341875, 5239191, 1605028, 933692, 933694, 5233464, 927745-927746, 5230555-5230556; серія AЕ: 9096659, 
9704989, 3235597, 3235599, 9700987, 9700957, 8959064, 7829532-7829533, 9703981-9703982, 7826612-
7826615; серія AІ: 8882805, 9948104-9948115; Зелена Картка Білорусь, Молдова, Росія: 11786775, 11787053, 
11791958-11791959; Зелена Картка Європа, Росія: 11764296-11764298; Зелена Картка Білорусь, Молдо-
ва, Росія та Азербайджан: 12060732, 12042903, 12048732, 12370412, 12371672; Зелена Картка Вся сис-
тема, Азербайджан: 12027184, 12348538, 12354205, 12350028, 12347365, 12603898, 12600263, 12024651, 
12341238, 12025634, 12025665; добровільне страхування відповідальності за оплату наданих послуг під 
час поїздки за кордон: 2479055-2479057, 2482691, 2327014, 2425480, 2646558, 2459445,2459490, 2459840, 
2459893, 2438344, 2438744, 2459107, 2507159, 2438247, 2459781, 2459800, 2376664, 2376680, 2479335, 
2389575, 2497891, 2083549, 2083551, 2083565, 2083567, 1993217, 2017171, 2039374, 1941122, 2430297, 
2017165, 2017170, 2315910, 2390933, 2481693, 2416171, 2467704, 2421150, 2483241, 2553111, 2553240, 
2385957, 2385975, 2331732, 2412055, 2429029, 2388457, 2388459, 2463744, 2463585, 2339845, 2441282, 
2441105, 2441163, 2416333, 2416363, 2416367, 2416370, 2416385, 2416409, 2416599, 2441094, 2441415, 
2464649, 2464653, 2464655, 2464906, 2427042, 2426925, 2406948, 2426855, 2458998, 2460728, 2498409, 
2405731, 2405437, 2473516, 2367546, 2367555, 2405753, 2446611, 2473288, 2412422, 2465612, 2452880, 
2493761, 2493763, 2453038, 2493901, 2379461, 2425107, 2479438, 2451077, 2480431, 2510815, 2416970, 
2437846, 2407775, 2435986, 2458334, 2477597, 2499132, 2499134, 2447233, 2452978, 2368752, 2355684, 
2368438, 2341405, 2447363, 2368617, 2498877, 2498858, 2472226, 2407599, 2471664, 2432023, 2535096, 
2566175, 2566178, 2566190, 2594555, 2616031, 2630567, 2594690, 2493936, 2685870, 2513693-2513695, 
2396496-2396500, 2376473-2376474, 2479337-2479339, 1993292-1993295, 2083541-2083543, 2200963-
2200965, 2483253-2483254, 2349652-2349655, 2388451-2388455, 2441318-2441319, 2416314-2416316, 
2416380-2416381, 2441439-2441440, 2464641-2464642, 2447240-2447242, 2368631-2368635, 2498883-
2498884, 2407818-2407819, 2492121-2492123, 2594806-2594807, 2594566-2594570, 2616040-2616041, 
2630577-2630578, 2535185-2535186, 2178962-2178964.

Дзержинський  міський суд Донецької області (розташований за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) 
розглядає кримінальні провадження за обвинуваченням:

1) Заприводи Олега Григоровича, 19.10.1975 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення,  
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Запривода О. Г. (зареєстрований за адресою: м. Макіївка,  
с. Нижня Кринка, вул. Східна, 32, проживає за адресою: м.Донецьк, вул. Ліста, 36)  викликається на 21.06.2017 року 
на 10-00 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті, головуючий суддя Ткач Г. В.;

2) Колотая Віталія Володимировича, Степаненка Романа Валерійовича, Харитонова Єгора Валентиновича у вчи-
ненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст.263, ч. 1 ст. 28 КК України. Обвинувачені по справі Колотай В. В., 
17.05.1969 року народження (зареєстрований за адресою: м.Донецьк, вул. Кірова, 449), Степаненко Р. В., 03.11.1986 
року народження (зареєстрований за адресою: Запорізька обл., Пологівський район, с. Шевченка, вул. Іжикова, 35), 
Харитонов Є. В., 09.02.1986 року народження (зареєстрований за адресою: м. Курахове, вул. Мечникова, 19А/83)  
викликаються на 18.07.2017 року на 13-00 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті, головуючий 
суддя Соляник А. В.;

3) Погодіна Вадима Вікторовича, 16.01.1971 року народження, Сухомлинова Максима Вікторовича, 16.05.1984 
року народження, Москальова Юрія Аркадійовича, 03.08.1969 року народження, у вчиненні злочинів, передбачених 
п.п. 3,12 ч. 2 ст. 115 КК України. Обвинувачені Погодін В. В. (зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул.Артема, 
104/146), Сухомлинов М.В. (зареєстрований за адресою: м. Макіївка, вул. Первомайська, 2/6), Москальов Ю. А. (за-
реєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Матросова, 25) викликаються на 24.07.2017 року на 11-00 год. до суду, 
каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті, головуючий суддя Геря О. Г.;

4) Скригунова Альберта Йосиповича, 31.07.1951 року народження, за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинуваче-
ний Скригунов А. Й. (зареєстрований за адресою: Донецька обл., м. Авдіївка, вул. Гагаріна, 15/17)  викликається на 
01.08.2017 року на 10-00 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті, головуючий суддя Соляник А. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), 
який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне су-
дове провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської обл. 
(адреса суду: 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. За-
горська, 53) викликає відповідача за позовом ПАТ «Акцент-
банк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться  11.08.2017 об 11:30 до Цупа Людмила Анато-
ліївна (останнє відоме місце реєстрації: 88000, Закарпат-
ська обл., м.Ужгород, вул. Станційна, буд. 6, кв. 34) справа  
№ 308/13101/16-ц, суддя Данко В. Й.

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.

Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська (адре-
са суду: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект 
імені газети «Правда», 84) викликає відповідача за позовом 
ПАТ «Акцентбанк» про стягнення заборгованості у судове за-
сідання, яке відбудеться 17.07.2017 о 10:00 до Фесенко Сер-
гій Вячеславович (останнє відоме місце реєстрації: 49000, 
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. Миру, буд. 51, кв. 104) 
справа № 202/2658/17, суддя Волошин 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.

Харківський районний суд Харківської обл. (адреса су-
ду: 62458, Харківська обл., смт Покотилівка, вул. Каліні-
на, 18) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться  23.06.2017 о 09:00 до Назарука Миколи Сте-
пановича (останнє відоме місце реєстрації: 62472, Харків-
ська обл., м. Мерефа, вул. Луначарського, буд. 155) справа  
№ 635/1891/17, суддя Бобко Т. 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.

Карпелянський Олег Леонідович, 19.10.1974 ро-
ку народження, останнє відоме місце проживання: м. 
Київ, вул. Зодчих, буд. 10, кв. 42, викликається до 
Святошинського районного суду м. Києва як відпо-
відач в цивільній справі за позовом ПрАТ «Страхо-
ва компанія «Мега-Поліс» до Карпелянського Оле-
га Леонідовича про відшкодування майнової шкоди. 
Судове засідання відбудеться о 10 годині 30 хвилин 
11 жовтня 2017 року в приміщенні суду за адресою:  
м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал 7. У разі неявки 
відповідача до суду справу буде вирішено на підставі 
наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Миколаєць І. Ю.

Чутівський районний суд Полтавської обл. (адреса су-
ду: 38800, Полтавська обл., смт Чутово, вул. Набережна, 
15) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке від-
будеться  21.06.2017 о 15:00 до Левченко Максим Петро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 38850, Полтавська 
обл.,Чутівський р-н, с. Василівка, вул. Леніна, буд. 23, кв. 2) 
справа № 550/238/17, суддя Ланна Я. 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.

Котовський міськрайонний суд Одеської обл. (адреса 
суду: 66300, Одеська обл., м. Котовськ, пров. Спортивний, 
1-а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться  19.09.2017 о 09:00 до Оніщук Микола Миколайович 
(останнє відоме місце реєстрації: 66361, Одеська обл., Ко-
товський р-н, с. Бочманівка, пров. Південний, буд. 8) справа 
№ 505/4038/16-ц, суддя Нікітішин В. 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.

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької обл. 
(адреса суду: 72309, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. 
Шмідта, 11) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, 
яке відбудеться:

02.08.2017 о 09:00 до Дягель Сергій Володимирович 
(останнє відоме місце реєстрації: 72319, Запорізька обл.,  
м. Мелітополь, вул. Рози Люксембург, буд. 8, кв. 71) справа 
№ 320/2680/17, суддя Урупа І. В.

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

Дарницький районний суд м. Києва викликає як 
відповідача Васильченка Анатолія Анатолійовича, 
08.06.1978 р.н., в судове засідання на 14.07.2017 р. о 
13.50 год. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, зал 
213, для участі у цивільній справі за позовом Крох-
маль І. І. до Васильченка А. А. про розірвання шлюбу.

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 Парамонов М. Л.

Радомишльський районний суд Житомир-
ської обл. (адреса суду: 12201, Житомирська обл.,  
м.Радомишль, вул. Івана Франка, 4а) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться:

23.06.2017 об 11:00 до Литвинчук Ольги Воло-
димирівни (останнє відоме місце реєстрації: 12600, 
Житомирська обл., смт Брусилів, вул. 1 Травня, буд. 
68) справа № 275/679/16-ц, суддя Свінцицький Л. В.

26.06.2017 о 09:00 до Тюмісова Олександра Еду-
ардовича (останнє відоме місце реєстрації: 12241, 
Житомирська обл., Радомишльський р-н, с. Осички, 
вул. Несененка, буд. 87) справа № 289/883/17, суддя 
Свінцицький Л. В.

26.06.2017 о 09:30 до Дем’яненка Дмитра Сергійо-
вича (останнє відоме місце реєстрації: 12201, Жито-
мирська обл., м. Радомишль, вул. Гоголя, буд.  35) 
справа № 289/881/17, суддя Свінцицький Л. 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.

Барський районний суд Вінницької області пові-
домляє як відповідача Харченка Федора Вікторови-
ча, що судове засідання по цивільній справі за позо-
вом Харченко Алли Олександрівни до Харченка Фе-
дора Вікторовича про стягнення аліментів на утри-
мання дитини відбудеться о 10 годині 00 хвилин 06 
липня 2017 року. У разі неявки у судове засідання 
відповідача справу буде вирішено на підставі наяв-
них у ній доказів.

Суддя Єрмічова В. В.

Києво-Святошинський районний суд Київської об-
ласті повідомляє, що розгляд цивільної справи за  
№ 369/1661/17-ц за позовом Талахадзе Ганни Дми-
трівни до Талахадзе Лаши Тамазовича відбудеться 
13 липня 2017 року о 14 год. 00 хв.

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 сторін на судове засідання справа 
буде розглядатись за їх відсутності на підставі наяв-
них у справі доказів.

Пирятинський районний суд Полтавської області 
викликає Зергані Багера (останнє відоме місце про-
живання: вул. Маяковського, 13, м. Пирятин, Полтав-
ська обл.) як відповідача за позовом Зергані Марини 
Ігорівни до Зергані Багера про розірвання шлюбу на 
08 год. 30 хв. 01.08.2017 року за адресою: м. Пиря-
тин, вул. Соборна, 41, Полтавська область.

У разі неявки в судове засідання відповідача Зер-
гані Багера справа буде розглянута у його відсут-
ність. Відповідач зобов’язаний повідомити суд про 
причини неявки в судове засідання.

Суддя Н. В. Нагорна

Баришівський районний суд Київської області по-
відомляє як відповідача Щербину Володимира Ми-
колайовича, який зареєстрований за адресою: вул. 
Кірова, буд. 17, с. Корніївка Баришівського райо-
ну Київської області, що судовий розгляд цивільної 
справи за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «Державний ощадний банк України» до Щерби-
ни Володимира Миколайовича про стягнення забор-
гованості по кредиту призначено до судового роз-
гляду на 16 годину 00 хвилин 27 червня 2017 року.

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

вашою відсутністю.
Суддя Єременко В. М.

Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє 
Вдовенка Вадима Миколайовича, що 12 липня 2017 
о 15 годині 30 хвилин в приміщенні суду за адресою: 
м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 112 відбудеться розгляд 
цивільної справи за позовом Негоди Андрія Володи-
мировича до Вдовенка Вадима Миколайовича, тре-
тя особа: Дніпровська районна в місті Києві держав-
на адміністрація, про усунення перешкод в користу-
ванні власністю шляхом визнання особи такою, що 
втратила право користування житловим приміщен-
ням.

В разі вашої неявки справа буде розглянута у ва-
шу відсутність.

Суддя Н. А. Чех

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРФІН 

БАНК» оголошує тендер по вибору ліцензійної фір-

ми для забезпечення фізичною охороною Централь-

них відділень у м. Миколаєві, у м. Полтаві та у Кре-

менчуцькому відділенні ПАТ «МАРФІН БАНК» № 4 у 

2017-2018 році.

Умови проведення тендеру розміщені на сайті  

www.marfinbank.ua

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за позо-
вом Андрич Дмитра Ростиславовича до Горлівської міської ради Донецької 
області про надання додаткового строку на прийняття спадщини.

Відповідач по справі Горлівська міська рада, яка розташована за адресою: 
Донецька область, м. Горлівка, пр. Перемоги, б. 67, викликається на 08.10 го-
дину 03 липня 2017 року до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та дока-
зи. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя І. О. Сидоренко

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в судове засідання 
Ткачову Ірину Миколаївну як відповідачку по цивільній за позовом Ко-
мунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фон-
ду спеціального призначення «Спецжитлофонд» до Ткачової Ірини Ми-
колаївни, третя особа: Прокуратура Київської області про виселення 
та стягнення неустойки, яке відбудеться 25.09.2017 р. об 11.00 год. за 
адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 4-й поверх, каб. 408. Явка до 
суду є обов’язковою. У разі неявки справа буде розглядатися за наяв-
ними у справі доказами.

Суддя Піхур О. В.

Втрачені реєстраційні 
документи маломірного  

судна, Судновий білет серія  
СБ № 000552 на човен з борто-

вим реєстраційним номером 
КИВ 5269 К, виданий на ім’я 
 Рубан Олександр Олегович,   

вважати недійсними.

Білокуракинський районний суд 
Луганської області повідомляє, що 
09.06.2017 року розглянуто цивіль-
ну справу № 409/88/17 (проваджен-
ня № 2/409/243/17) за позовом За-
порожця Олександра Михайлови-
ча до Пустовара Євгена Леонідови-
ча про стягнення боргу за догово-
ром позики, яким позовні вимоги 
задоволено.

Суддя Третяк О. Г.

Добропільський міськрайонний суд Донецької обл. (адреса суду: 
85004, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Радянська, 39) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборго-
ваності у судове засідання, яке відбудеться:

21.06.2017 о 10:00 до Фурсов Олександр Іванович (останнє відоме 
місце реєстрації: 85001, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Фрунзе, 
буд. 25, кв. 26) справа № 227/1565/17, суддя Тимофєєва Г. Л.

 21.06.2017 о 09:30 до Карлін Сергій Миколайович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 85030, Донецька обл., Добропільський р-н,  
с. Криворіжжя, вул. 60 років Жовтня, буд. 23) справа № 227/1428/17,  
суддя Тимофєєва Г. Л.

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

Городищенський районний суд Черкаської обл. (адреса суду: 
19500, Черкаська обл., м. Городище, вул. 1 Травня, 9) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності у судове засідання, яке відбудеться:

04.07.2017 о 09:00 до Тищенка Сергія Михайловича (останнє ві-
доме місце реєстрації: 19511, Черкаська обл., Городищенський р-н, 
с. Мліїв, вул. Кушніра, буд. 12) справа № 691/636/17, суддя Савен-
ко О. М.

29.06.2017 о 08:30 до Кононученко Ніни Володимирівни (останнє 
відоме місце реєстрації: 19520, Черкаська обл., Городищенський р-н, 
с. Валява, вул. Чапаєва, буд. 15) справа № 691/307/17, суддя Чер-
ненко В. О.

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

Київський національний музей російсько-

го мистецтва на підставі реєстрації змін до 

Положення про музей та внесення відповід-

них змін до Єдиного Державного Реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприєм-

ців повідомляє про зміну з 15.05.2017 р. на-

йменування Музею на Національний музей 

«Київська картинна галерея».

Суддею Бердянського міськрайонного  
суду Дністрян О. М. (за адресою: м. Бер-
дянськ, вул. Консульська, б. 64, каб. № 410) 
26 червня 2017 року о 09 годині 40 хвилин 
буде розглядатись справа за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Державний 
Ощадний банк України» в особі філії Доне-
цьке обласне управління AT «Ощадбанк» до 
Дєдова Олександра Валерійовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним догово-
ром.

Суд викликає як відповідача Дєдова Олек-
сандра Валерійовича.

Явка відповідача у справі обов’язкова. У 
разі його неявки справа буде розглянута за 
його відсутності.
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Інформаційне повідомлення АТ «УкрСиббанк»
АТ «УкрСиббанк» повідомляє про внесення до Правил (договірних умов) організації співробітництва АТ 

«УкрСиббанк» з торговими організаціями  щодо продажу споживачам продукції  в магазинах торгових ор-
ганізацій з оплатою продукції за рахунок кредитних коштів, що видаватимуться АТ «УкрСиббанк», опублі-
кованих в газеті «Урядовий кур’єр» № 101 від 31.05.2016 р. (надалі — Правила), наступних змін, а саме:

1. доповнити Розділ «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ» Правил визначеннями термі-
нів в наступній редакції:

«Група BNP Paribas Group  —  юридична особа «BNP Paribas S.A.», створена та діюча за законодавством 
Франції та зареєстрована в Торговому реєстрі компаній Франції (Париж) під номером 662042449, а також її 
члени, зокрема юридичні особи (включаючи їх  філії та структурні підрозділи), в яких  BNP Paribas S.A. є ак-
ціонером (учасником) та/або які прямо або  опосередковано контролюються  «BNP Paribas S.A.» через во-
лодіння акціями або частками у статутних капіталах незалежно від фактичного розміру частки та/або шля-
хом  договірного або фактичного контролю».

«Законодавство з принципом екстратериторіальності —  нормативно правові акти США, Європейського 
Союзу та інших країн світу, а також розпорядчі документи ООН та/або інших міжнародних організацій, рі-
шення яких є обов’язковими для виконання на території України та/або на території Франції та/або на тери-
торії країн присутності компаній BNP Paribas Group (перелік країн, де присутня  BNP Paribas Group, розмі-
щено на сайті  https://ukrsibbank.com), політики та правила Групи BNP Paribas Group, в тому числі направле-
ні на впровадження нормативно-правових актів, вказаних в цьому визначенні».

2. викласти п. 8.4. Правил в наступній редакції:
«8.4. Банк  інформує Торгові організації, з якими укладається Договір, про те, що  Банк входить до скла-

ду групи BNP Paribas Group (Франція), та будь-яка інформація отримана Банком стосовно Торгової органі-
зації може використовуватись всередині групи BNP Paribas Group (Франція).»

3. викласти п. 8.7. Правил в наступній редакції:
«8.7. Уклавши Договір, Торгова організація надає Банку  свою згоду та право збирати, зберігати протя-

гом необмеженого часу, обробляти, використовувати, поширювати, передавати  і отримувати інформацію 
(дані про Торгову організацію, відомі Банку та/або третім особам, у зв’язку з укладенням та виконанням 
Договору, в тому числі банківську та комерційну таємницю та/або персональні дані Торгової організації, як-
що вона є фізичною особою):

- необхідну при укладенні договорів щодо відступлення права вимоги та/або переведення боргу за До-
говором та/або укладення інших цивільно-правових угод відповідно до законодавства України — до відпо-
відних фізичних та юридичних осіб, що є стороною такого договору;

- необхідну третім особам для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг Бан-
ку включаючи, але не обмежуючись послугами з відповідального зберігання документів, ведення архівів, 
проведення заходів щодо впорядкування існуючої заборгованості Торгової організації  тощо, відповідно до 
укладених між такими особами (організаціями) та Банком договорів за умови, що передбачені договорами 
функції та/або послуги стосуються основної діяльності Банку, яку він здійснює на підставі отриманих бан-
ківської ліцензії та письмових дозволів та/або спрямовані на виконання умов Договору;

- необхідну в інших випадках, у відповідності до вимог законодавства України та/або внутрішніх поло-
жень Банку та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності та/або виконання санкційних та/або 
інших заходів у сфері фінансового моніторингу, в тому числі санкцій Служби контролю за іноземними ак-
тивами США (OFAC), вимог Закону США «Щодо оподаткування іноземних рахунків» (FATCA) тощо.

Передача та/або поширення вищезазначеної інформації про Торгову організацію можлива тільки на за-
значені у цьому пункті цілі, та тільки особам, яким надано необхідні повноваження на отримання відповід-
ної інформації згідно з нормами українського та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності 
та/або відповідних угод (при їх наявності і необхідності укладення), та/або виконання санкційних та/або ін-
ших заходів у сфері фінансового моніторингу.

Торгова організація надає згоду на передачу інформації про неї згідно з цим пунктом каналами зв’язку, 
що використовуються Банком для передачі такої інформації  і є належним чином захищеним відповідно до 
вимог законодавства України та/або політик Банку та /або  групи BNP Paribas Group. 

Своїм підписом під Договором Торгова організація засвідчує, що вона розуміє та погоджується з режи-
мом використання інформації, що зазначений у цьому пункті, а також що вона належним чином повідо-
млена про можливість включення персональних даних Торгової організації (якщо Торговою організацією 
є фізична особа), що стали або стануть відомі Банку у ході виконання Договору, до будь-якої бази персо-
нальних даних АТ «УкрСиббанк». При цьому Сторони погодили, що Торгова організація не матиме до Бан-
ку жодних претензій в разі вчинення останнім будь-якої дії, зазначеної в цьому пункті.

Банк зобов’язується належним чином зберігати інформацію, що становить банківську таємницю, та несе 
відповідальність за її збереження у порядку, встановленому законодавством України».»

4. викласти п. 8.9.,  п. 8.10. Правил в наступній редакції:
«8.9. Сторони домовились про те, що Торгова організація, надаючи Банку послуги в рамках Договору, 

зобов’язується здійснювати співробітництво з дотриманням наступних вимог:
- дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо захисту прав та інтересів клієнтів (Спожи-

вачів), в тому числі вимог Закону України «Про споживче кредитування»;
- не вчиняти дії та правочини, що можуть зашкодити  репутації Банку та/або групи BNP Paribas Group 

(Франція);
- дотримуватись вимог чинного законодавства України з питань здійснення посередницької діяльності;
- застосовувати у своїй діяльності вимоги чинного законодавства України у сфері протидії корупції та у 

сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансу-
ванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

- вживати у своїй діяльності всіх можливих заходів щодо управління операційними ризиками, в тому 
числі заходів щодо протидії шахрайству;

- застосовувати у своїй діяльності вимоги законодавства щодо застосування фінансових санкцій та ем-
барго, в тому числі міжнародних, зокрема вимог накладених з боку Франції, Європейського Союзу та Спо-
лучених Штатів Америки; 

- як протягом дії, так і після закінчення дії даного Договору гарантувати захист та не розголошувати кон-
фіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну, банківську та іншу таємницю, персо-
нальні дані, про які стало відомо в процесі реалізації даного Договору, та не передавати таку інформацію 
стороннім особам, якщо інше не передбачено Договором та/або вимогами чинного законодавства України;

- дотримуватись вимог внутрішніх політик та процедур Банку, пов’язаних з послугами, що надаються 
Торговою організацією Банку згідно Договору, в обсязі, доведеному Банком, в тому числі в рамках дано-
го Договору.  

8.10. Надання послуг Банком за Договором може бути припинено та/або Договір може бути розірвано за 
ініціативою Банку у наступних випадках:

- у разі порушення Торговою організацією умов Договору; та/або 
- якщо наявність правовідносин з Торговою організацією суперечить нормам законодавства України  

та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності; та/або 
- в інших випадках, передбачених Договором.»
 
Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офіційному друкованому виданні, 
а саме: 17.06.2017 р.
Датою початку дії змін до Правил є 19.06.2017 р.

Заступник Голови Правління – 
начальник Юридичного Департаменту                          С. М. Панов

Подільський районний суд м. Києва повідомляє Пих-
тар Тетяну Віталіївну про те, що судове засідання у справі 
за позовом Землякова А. А. до Пихтар Т. В. про розірван-
ня шлюбу відбудеться у приміщенні Подільського район-
ного суду м. Києва (м. Київ, вул. Хорива, 21, зал. с.з. № 6) 
під головуванням судді Васильченка О. В. 21 липня 2017 
року о 09 год. 00 хв.

Ваша явка або явка вашого представника обов’язкова. 
Представник повинен мати при собі довіреність та доку-
мент, що посвідчує його особу.

У разі неявки у судове засідання без поважних причин 
справа буде розглянута за вашої відсутності на підставі 
наявних у справі доказів.

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської 
області (м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) повідомляє 
відповідачів по цивільній справі Фурсу Павла Вікторови-
ча та Фурсу Руслана Вікторовича про слухання справи 
за позовом Касьянової Марини Юріївни до Фурси Пав-
ла Вікторовича, Фурси Руслана Вікторовича про визна-
ння осіб такими, що втратили право користування жит-
ловим приміщенням.

Справа призначена до слухання на 22 серпня 2017 ро-
ку о 10.00 годині під головуванням судді Рибакової В. В.

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

Новоайдарський районний суд викликає Стройну Інну 
Сергіївну, як відповідачку в судове засідання з цивільної 
справи № 419/3450/16-ц, провадження № 2/419/638/2016 
за позовом Тріфонова Євгена Олександровича в інтере-
сах Стройного Михайла Олександровича до Стройної Ін-
ни Сергіївни про розірвання шлюбу, що відбудеться 26 
червня 2017 року о 09.00 годині в приміщенні суду за 
адресою: Луганська область, смт Новоайдар, вул. Ми-
ру, 38.

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

Суддя О. М. Іванова

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя викли-
кає Сабодаш Максима Анатолійовича, 01.05.1979 
року народження, в судове засідання у криміналь-
ному провадженні № 1-кп/331/204/2017 за обвинува-
ченням Сабодаш Максима Анатолійовича у скоєнні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 05 липня 2017 
року о 09 годині 30 хвилин в приміщенні суду за 
адресою: місто Запоріжжя, вулиця Олександрівська, 
6, зал № 3.

Суддя Пивоварова Ю. О.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, 
Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу за позовом:

№ 219/3195/17 — Базигіна Анастасія  Вікторівна до Олійнічен-
ко Сергія Володимировича, 3-тя особа: Олійніченко Світлана Ми-
хайлівна про визнання особи такою, що втратила право користу-
вання житловим приміщенням.

Відповідач по справі Олійніченко Сергій Володимирович, який 
зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. 
Гоголя, буд. 13 викликається у судове засідання, яке відбудеться 
23.06.2017 року о 09 год. 30 хв.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідача він повинен по-
відомити суд про причину неявки, інакше справа буде розгляну-
та у його відсутність.

Суддя Любчик О. В.

В провадженні Жовтневого районного суду м. 
Маріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь,  
пр. Металургів, 31) знаходиться кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Лаєвської Інни Валеріїв-
ни у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ст. 110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України, яка ви-
кликається для участі у розгляді кримінального про-
вадження, яке відбудеться 23 червня 2017 року о 
10.00 год., 07.07.2017 року о 09.30 год. в приміщенні 
суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, 
(каб. приймальня).

Суддя Н. П. Кір’якова

Біловодський районний суд Луганської області 
викликає Кравцова Сергія Васильовича (вул. Кара-
банова, 8, смт Бірюкове, Свердловський район, Лу-
ганська область) по справі № 408/2049/17-ц на вико-
нання доручення російського суду про вручення до-
кументів.

Судове засідання відбудеться 23 червня 2017 ро-
ку о 10 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луган-
ська, 30.

Ваша явка в судове засідання обов’язкова.
Суддя Ю. Ю. Цимбал

Сватівський районий суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя 
Перемоги, 34, викликає Приходько (Бокову) Людмилу Васи-
лівну, як відповідачку в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/3966/16-ц за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Укрсоцбанк» до Приходько (Бокової) Людмили Ва-
силівни про стягнення заборгованості на 22 червня 2017 ро-
ку о 14 годині 00 хвилин в залі судових засідань Сватівсько-
го районного суду Луганської області, за адресою: м. Свато-
ве, пл. Перемоги, 34.

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

Суддя В. О. Половинка

Суворовський районний суд м. Одеси викликає 
як відповідача Карпенко Миколу Юрійовича за по-
зовом Суворовського об’єднаного управління Пен-
сійного фонду України в м. Одесі до Карпенка Ми-
коли Юрійовича про стягнення надміру виплачених 
сум пенсійних виплат. Судове засідання відбудеться 
20.06.2017 р. о 12 год. 15 хв. у приміщенні Суворов-
ського районного суду м. Одеси за адресою: м. Оде-
са, вул. Чорноморського козацтва, 68, зал судових 
засідань № 8. У разі неявки Карпенка Миколи Юрі-
йовича судове засідання буде проведене у його від-
сутність.

Суддя С. С. Аліна

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом Сіверської міської ради до 
Шевченко Раіси Миколаївни про визнання втратившою пра-
во користування житловим приміщенням. Відповідачка по 
справі Шевченко Раіса Миколаївна, 07.06.1950 р.н., яка за-
реєстрована: м. Сіверськ, вул. Ювілейна, 6, кв. 49, Донецька 
область викликається до суду (Донецька область, м. Бахмут, 
вул. Миру, 5, каб. 212) для участі в розгляді справи по суті на 
10.50 годину 22 червня 2017 року.

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 Харченко О. П.

Полтавський районний суд Полтавської обл. (адреса су-
ду: 36200, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Фрунзе, 154а) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся  27.06.2017 о 09:40 до Костандян Ерміне Гарибівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 38760, Полтавська обл., Пол-
тавський р-н, с. Микільське, вул. Дружби, буд. 13) справа  
№ 545/1000/17, суддя Кіндяк І. С.

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.

Братський районний суд Миколаївської обл. (адреса су-
ду: 55400, Миколаївська обл., смт Братське, вул. Вороніна, 
28) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться   21.06.2017 о 15:40 до Крижановський Олександр Ва-
сильович (останнє відоме місце реєстрації: 55420, Миколаїв-
ська обл., Братський р-н, с. Тимофіївка, вул. Городня, буд. 
22) справа № 471/201/17-ц, суддя Скарницька І. Б.

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

Долинський районний суд Кіровоградської обл. (адре-
са суду: 28500, Кіровоградська обл.,  м. Долинка, вул. Но-
ва, 110) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться   23.08.2017 о 13:00 до Грицявка Олена Федо-
рівна (останнє відоме місце реєстрації: 28522, Кіровоград-
ська обл., Долинський р-н, с. Новогригорівка-1, вул. 30-річ-
чя Перемоги, буд. 285) справа № 388/345/17, суддя Баран-
ський Д. 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.

Барський районний суд Вінницької обл. (адреса су-
ду: 23000, Вінницька обл., м. Бар, вул. Соборна, 2) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся   29.06.2017 о 10:00 до Коваленко Вадим Михайлович 
(останнє відоме місце реєстрації: 23027, Вінницька обл., 
Барський р-н., с. Терешки, вул. Шкільна, буд. 41) справа  
№ 125/160/16-ц, суддя Єрмічова 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.

Жовтневий районний суд Миколаївської обл. (адреса су-
ду: 54050, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул.Ольшанців, 
77) викликає відповідача за позовом ПАТ «Акцентбанк», про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся:

08.08.2017 о 09:30 до Лебедев Сергій Михайлович (остан-
нє відоме місце реєстрації: м. Миколаїв, вул. Петровського, 4) 
справа № 477/465/17, суддя Козаченко Р. 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.

Бориспільський міськрайонний суд Київської обл. (адре-
са суду: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський 
шлях, 72) викликає відповідача за позовом ПАТ «Акцент-
банк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться 06.07.2017 о 09:30 до Кривохижа Вікторія Ві-
кторівна (останнє відоме місце реєстрації: 08300, Київська 
обл., м. Бориспіль, вул. Франка Івана, буд. 9, кв. 11) справа  
№ 359/2654/16-ц, суддя Борець Є. 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.
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19..24

10..15
19..24

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 18 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +11  +16 +19  +24 Черкаська +11  +16 +18  +23
Житомирська +11  +16 +19  +24 Кіровоградська +11  +16 +19  +24
Чернігівська +10  +15 +19  +24 Полтавська +10  +15 +18  +23
Сумська +10  +15 +18  +23 Дніпропетровська +12  +17 +20  +25
Закарпатська +11  +16 +18  +23 Одеська +12  +17 +19  +24
Рівненська +11  +16 +19  +24 Миколаївська +13  +18 +17  +22
Львівська +11  +16 +20  +25 Херсонська +13  +18 +18  +23
Івано-Франківська +10  +15 +18  +23 Запорізька +12  +17 +19  +24
Волинська +11  +16 +20  +25 Харківська +11  +16 +18  +23
Хмельницька +11  +16 +18  +23 Донецька +10  +15 +20  +25
Чернівецька +11  +16 +17  +22 Луганська +10  +15 +19  +24
Тернопільська +11  +16 +18  +23 Крим +11  +16 +18  +23
Вінницька +10  +15 +18  +23 Київ +12  +14 +22  +24

Укргiдрометцентр

ФОТОФАКТ

Броварський міськрайонний суд Київської області викликає Жищенка Ана-
толія Юрійовича, 15.08.1965 р.н., Жищенко Тетяну Володимирівну, 29.06.1965 
р.н., як відповідачів у справі за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Жищенка Ана-
толія Юрійовича, Жищенко Тетяни Володимирівни про стягнення заборгова-
ності, розгляд якої призначений на 22 червня 2017 року о 09 год. 00 хв. у 
приміщенні суду за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Грушевського, 
2, каб. № 309.

Одночасно суд роз’яснює, що неявка відповідачів є підставою для розгляду 
справи в заочному порядку, на підставі наявних у ній документів.

Суддя Т.В. Селезньова 
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ОГОлОшеННя

ФФУ відкрила новий 
дитячий турнір

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

МАЙБУТНЄ Є! Федерація футболу України спільно з благо-
дійним фондом «Розвиток футболу» започаткувала «Фестиваль 
чемпіонів» — дитячі футбольні змагання для команд футболістів 
7-8 та 8-9 років. 15 червня на базі ФФУ стартував турнір, в яко-
му 22 колективи 2009—2010 років народження виявлятимуть най-
сильніших у цих вікових категоріях.

Новий футбольний турнір, матчі якого проходять на терито-
рії нещодавно відкритого навчально-тренувального комплексу 
міні-футбольних полів зі штучним покриттям НТК ім. В. Банні-
кова, проводиться за форматом «п’ять на п’ять» і покликаний 
популяризувати масовий футбол в нашій країні. Завдяки ново-
створеному «Фестивалю чемпіонів» діти, що займаються як у 
спортивних секціях, так і грають у футбол просто у дворі, мати-
муть змогу  змагатися між собою та насолоджуватися улюбле-
ною грою, а  дитячо-юнацькі тренери відкриватимуть  майбутніх 
«зірочок» спорту №1.

У церемонії відкриття дитячого футбольного свята взяли участь 
чимало почесних гостей, серед яких перший віце-президент ФФУ 
Вадим Костюченко, технічний директор ФФУ Олег Протасов, 
очільник об’єднання «Вірні Збірній» Андрій Мацола, почесний пре-
зидент фонду «Розвиток футболу України» Володимир Бандуров, 
голова ради фонду Юрій Почотний, Євгенія Кривоніс, директор з 
розвитку компанії «Небесна Криниця», що є постачальником пит-
ної води фестивалю, а також тренери юнацьких збірних команд 
України Сергій Попов, Василь Кардаш та Олег Кузнецов.

А ще  «майбутніх чемпіонів» запросили восени відвідати відкри-
те тренування збірної України, аби ті могли на власні очі побачи-
ти, як «синьо-жовті» готуватимуться до завершальних матчів від-
бору ЧС-2018.

УДОМА І ВОДА ДОПОМАГАЄ. Чет-
вертий день чемпіонату Європи зі стриб-
ків у воду, який проходить на арені київ-
ського палацу водних видів спорту «Ліко», 
збагатив українську скарбничку на  чоти-
ри нагороди і зробив нашу країну  пер-
шою в медальному заліку. Зокрема Олек-
сандр Горшковозов та Максим Долгов ви-
бороли в четвер  золоті медалі в синхрон-
них стрибках з 10-метрової вишки. 

Учора  Максим Долгов святкував  свій 
двадцять перший  день народження, і  
цього дня він виступав разом з Вікторією 
Люлько в синхронних стрибках з 10-ме-
трової вишки. «Так вийшло, що я провів 
свій перший старт на чемпіонаті Європи 
лише в четвертий день. Вже не міг доче-
катися, коли все почнеться. Хвилювання 
було, але домашні трибуни додали мені 
впевненості у досягненні  максимального 
результату», — зізнався спортсмен жур-
налістам.

А дебютантка дорослого чемпіонату  
Анна Письменська, яка стала володарем 
золотої медалі в індивідуальних стрибках 
з 3-метрового трампліна, зізналася: «Я 
просто працювала і нічого не чекала на-
томість. Вважаю, що 90 відсотків стрибків 
у мене вийшли. На інших суперниць я не 
дивилася, зосередившись на своїх стриб-
ках. Зрозуміла, що перемогла, коли вико-
нала 6-й стрибок і побачила, що мій тре-
нер усміхається».

Головний старт сезону,  звісно, — на-
ступний  чемпіонат світу. Там  нинішнім 
переможцям буде нелегко. Однак  шанси 
є у всіх і завжди. 

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

КОНЦЕРТ ЗА ОБМІНОМ. 
Проводити гастрольно-кон-
цертну діяльність філармоній-
ним колективам і виконавцям 
ой як не просто. На заваді  різ-
ні чинники, та чи не передов-
сім — нестача коштів. Однак 
не показувати власні творчі 
доробки в інших містах, об-
ластях — для виконавців сво-
єрідне заціпеніння, а для гля-
дачів — неможливість насо-
лодитися музичним розмаїт-
тям і сузір’ям талантів краї-
ни. Певний вихід із цього де-
які філармонії знайшли в об-
мінних концертах. Тернопіль-
ський академічний ансамбль 
танцю «Надзбручанка» нещо-
давно побував у Кропивниць-
кому. А тернопільці днями ра-

до приймали академічний те-
атр музики, пісні і танцю «Зо-
ряни» із цього міста. 

33 роки цей колектив ті-
шить глядачів мистецтвом. 
До його створення доклала-
ся народна артистка України 
повний кавалер ордена Кня-
гині Ольги Антоніна Червін-
ська. Каже, певний час ла-
мали голову, як назвати но-
вий колектив. Співачці дуже 
подобалося жіноче ім’я Зо-
ряна, яким назвали її львів-
ську подругу. Запропону-
вала. Щоправда, вирішили, 
що краще звучатиме «Зо-
ряни». Антоніна Миколаївна 
три десятиріччя була соліст-
кою цього театру. Нині — йо-
го художній керівник.     

«Зоряни» представляють 
мистецтво всіх регіонів нашої 
країни. Це вони засвідчили і в 

Тернополі. Передовсім гляда-
чів зачарували хореографіч-
ними номерами. Іскрометний 
гуцульський, ліричний волин-
ський, обрядовий весільний, 
повний динамізму та експре-
сії танець ромів. Майже всі хо-
реографічні композиції поста-
вив народний артист України 
Анатолій Кривохижа. 

«Мишинську трясунку», яку 
так тепло прийняли терно-
пільці, Анатолій Михайлович 
записав на Івано-Франківщи-
ні. Із Мишина походив світлої 
пам’яті музикант народний 
артист України Василь По-
падюк, який свого часу пра-
цював у «Зорянах». Якось 
він повіз Антоніну Червінську 
й Анатолія Кривохижу в рід-
не село на Великдень, зібрав 
односельців, увімкнув магні-
тофон, і вони почали танцю-

вати. А потім після освячен-
ня паски виконували «Трясун-
ку» ще й біля церкви. Танець 
записали, а «Зоряни» надали 
йому сценічної форми.

Гордість «Зорян» — ор-
кестр. Чи не найбільше оплес-
ків від тернопільців отрима-
ла скрипалька Марія Бариш. 
«Браво!» звучало й на адре-
су солістів-вокалістів Тетяни 
Яковенко і Ярослава Страш-
ного. 

«Зоряни» вже побували у 
20 країнах, виступали чи не у 
всіх обласних центрах Украї-
ни, з піснями й танцями виїж-
джають у найвіддаленіші се-
ла свого степового краю. Ось 
і нині завдяки обмінним кон-
цертам гастролювали не ли-
ше в Тернополі, а й в Івано-
Франківську, Луцьку, Жито-
мирі. 

Безгрошів’я танцям не завада

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

НЕСТАНДАРТНО. Якось 
у маршрутці декан факуль-
тету іноземної філології Рів-
ненського державного гума-
нітарного університету Гали-
на Ніколайчук почула нарі-
кання хлопця, що повернувся 
зі сходу: «Ці психологи так, з 
дозволу сказати, працюють, 
що війна не відходить, а на-
впаки, наближається».

Їй, кандидатові психоло-
гічних наук, глибоко запали 
в душу ті слова. Тому разом 
з однодумцями вирішила за-
пропонувати тим, хто прой-
шов пекло війни, нестандарт-

ну реабілітацію — через ви-
вчення іноземних мов.  

«Ніщо так не відволікає від 
складної життєвої ситуації, 
як концентрація на вивченні 
іноземної — це доведено, — 
каже  Галина Ніколайчук. — 
Так і народилася ідея: наші 
магістранти зголосилися без-
платно вчити англійської й ні-
мецької мов тих, хто захищає 
наш спокій, а хлопці, які по-
вернулися додому, мали ба-
жання здобути ці знання. Ось 
так ми й знайшли одне одно-
го».

Чотири місяці занять не 
минули даремно: «студенти» 
здебільшого опанували мови 
на рівні А2. Завтрашні викла-

дачі робили акцент на роз-
мовній мові: отож, кажуть на-
ші захисники, порозумітися 
з європейцями вже можуть. 
Залишилося їхати до Євро-
пи. Символічно, що сертифі-
кати відповідного рівня вони 
отримали разом з набуттям 
чинності безвізового режиму.

Треба було бачити, як ду-
жі чоловіки заходили в ау-
диторію: усміхнені, з  квіта-
ми для молодих викладачок, 
з якимось особливим підне-
сенням.

«Англійська мені даєть-
ся значно важче, ніж служба 
в рідному «Айдарі», — поді-
лився з «Урядовим кур’єром»  
Олександр Андріяшев. —  

Але старався, ретельно го-
тував домашні завдання: до-
брозичлива вимогливість ді-
вчат дала результат». 

«Але це краще, ніж добро-
зичлива ліберальність, — 
підхоплює магістрант Ольга 
Шевчук. — Звісно, хотілося б 
іще зустрітися з нашими кур-
сантами за інших, не екстре-
мальних обставин. Тому ба-
жаю всім мирного неба над 
головою й рідної землі під но-
гами».

До речі, можливість зно-
ву зустрітися є: якщо наші 
захисники виявлять бажан-
ня, вивчення іноземних мов 
в університеті продовжать у 
вересні.

Реабілітація англійською: перший досвід
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