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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ГЕННАДІЙ ЗУБКО:
«У Львові розпочато 

вивезення сміття. 
Перевізники обіцяють 

завершити процес 
упродовж двох 

тижнів». 

Нові кадри  
й незворотність змін

МЕТА. Восени розпочне роботу єдиний портал вакансій фа-
хівців з питань реформ. Про це Міністр Кабінету Міністрів Олек-
сандр Саєнко заявив під час щорічної конференції PGA Annual 
Conference 2017. Reform Ukraine: Take 26 з Асоціацією випус-
кників іноземних вишів Professional Government Association. 
Портал працюватиме у секретаріатах реформованих мініс-
терств. На новостворені вакансії можна буде подати заяви он-
лайн за простою й зрозумілою процедурою.

«На систему державного управління чекають значні зміни. 
Ми вже почали їх втілювати. Тривалий час система «виштовху-
вала» тих, хто хотів змін. Зараз маємо змогу завести на держ-
службу нових і зберегти найкращих людей для того, щоб зро-
бити ці зміни невідворотними», — цитує слова посадовця де-
партамент інформації та комунікацій з громадськістю Секрета-
ріату Кабміну.

Наразі триває функціональне обстеження перших десяти мі-
ністерств, де буде створено генеральні директорати аналізу по-
літики.

1,2% 
становило зростання промвиробництва 

у травні 2017 року до аналогічного 
торішнього періоду 

РЕПОРТАЖ. «УК» побував у столичному університеті,  
де запрацювали освітні центри для молоді з окупованих  
і непідконтрольних територій 

Прізвища абітурієнтів 
з Криму й Донбасу 
зашифрують 

Віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ про початок розв’язання болючої 
для всієї країни проблеми
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СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

У розмові з «УК» президент АПН  
Василь КРЕМЕНЬ  розповів, чому 
не любить надмірно слухняних 
дітей і як виховати  самодостатню 
особистість

Як сталося, що приватне 
підприємство «Луганське 
енергетичне об’єднання» 
відключає від світла 
військові об’єкти?

НЕПРОСТА СИТУАЦІЯ 

Безпека на транспорті —  
одне з наших єврозобов’язань
СКЛАДОВА ІНТЕГРАЦІЇ. Ми поступово перетворюємося з населення на свідоме громадянське суспільство

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

Голова Державної служби 
України з безпеки на тран-

спорті Михайло Ноняк проінспек-

тував роботу управління Укр-
трансбезпеки — із плановим ро-
бочим візитом побував у Закар-
патській області. Мета поїздки — 
виявити готовність прийняти но-
ві виклики, пов’язані з введен-

ням режиму безвізового перетину 
кордону з Євросоюзом.

Пункт габаритно-вагового кон-
тролю транспортних засобів на 
трасі Київ — Чоп поблизу села 
Чинадієво Мукачівського райо-

ну — перший об’єкт, роботу якого 
оглянув голова Укртрансбезпеки. 
Інспектори працюють у звичному 
режимі: вантажівку скеровують 
на спеціальну смугу з майданчи-
ком для зважування. Інспектор, 

не виходячи з приміщення, за-
вдяки спеціальній комп’ютерній 
програмі отримує повну картину: 
загальна вага автомобіля з 
вантажем, навантаження на 
кожну з осей. 
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документи

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

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

Втрачену 01 червня 2017 року круглу печатку Підприємства з інозем-

ними інвестиціями за участю українського капіталу — Фірма «Вітал-

Тер» (Товариство з обмеженою відповідальністю) (скорочене наймену-

вання (Фірма «Вітал-Тер»), за місцезнаходженням: 01021, м. Київ, про-

вулок Кутузова, 4, кв. 23 (після перейменування — провулок Євгена Гу-

цола), фактична адреса: 03035, м. Київ, вул. Механізаторів, 10, іденти-

фікаційний номер (код ЄДРПОУ) — 22911274 вважати недійсною.

Оболонський районний суд м. Києва викликає як відповідача Сє-
рєброву Тетяну Іванівну по цивільній справі № 2/756/3709/17 за позо-
вом Сєрєброва Олексія Володимировича до Сєрєбрової Тетяни Іванів-
ни, третя особа: Служба у справах дітей Оболонської районної у м. Ки-
єві державної адміністрації про визначення місця проживання дитини, 
розгляд якої призначено на 30.06.2017 р. на 08.15 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. № 18, суддя Васа-
латій К. А.

У разі неявки, справу буде розглянуто у відсутності відповідача.

Втрачено судновий білет 

№22218, виданий інспекцією 

ГДРФ в м. Луцьк на Субота 

Віктора Вікторовича. Судновий 

білет №22218 на човен 

«Прогрес 2М/РІВ01-10К» 

визнати недійсним.

Втрачене свідоцтво про право влас-
ності на житло на квартиру за адре-
сою: м. Київ, вул. Добрий Шлях 7, кв. 
1, видане ЖСК ДКО «Київміськбуд 
матеріали» від 27 травня 1993 р. за  
№ 70 на ім’я Курок Ніни Андріїв-
ни, Курок Вікторії Олександрівни, 
Курок Валерія Олександровича,  
Курок Олександра Миколайовича  
вважати недійсним.

Приазовський районний суд Запорізької області повідомляє Зе-
няна Акоба Арутюновича (місце реєстрації: вул. Радянська, 67,  
с. Безіменне, Новоазовський район, Донецька область) про те, що 
30.06.2017 року о 09.00 годині в приміщенні Приазовського районно-
го суду Запорізької області за адресою: Запорізька область, смт При-
азовське, вул. Пушкіна, 5 буде слухатись цивільна справа за позовом 
Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпорт-
ний банк України» в особі філії AT «Укрексімбанк» у м. Маріуполь до 
Зеняна Акоба Арутюновича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

З опублікуванням оголошення про виклик, Зеняна Акоба Арутю-
новича, по даній справі вважається повідомленим про час та місце 
розгляду справи і у випадку його неявки або не подання відповідного 
клопотання, справа підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя О. М. Апалькова

Саксаганський районний суд м.Кривого Рогу (адре-
са суду: 50007, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
вул.Демиденка, 3а) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгова-
ності, у судове засідання, яке відбудеться 26.06.2017 
о 09:40 до Мансерова Олена Іванівна (останнє відоме 
місце реєстрації: 50026, Дніпропетровська обл., м. Кри-
вий Ріг, вул. Панаса Мирного, буд. 17, кв. 55) справа  
№ 214/736/17, суддя Прасолов В. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута за його  відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.  З опублікуванням цього ого-
лошення відповідач по справі вважається належним чи-
ном повідомленим про час, день та місце проведення 
судового засідання.

Враховуючи існування корпоративного спору щодо ПАТ «Інститут транспорту нафти» код  
(ЄДРПОУ 00148429), який вирішується у судовому порядку та відсутність будь-якого остаточно-
го рішення, яке набрало законної сили, інформація, надрукована в газеті «Урядовий кур’єр» №104 
від 08.06.2017р. на стор.12 щодо факту недостовірних відомостей у Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань стосовно керівника ПАТ 
«ІТН» Заворотнього В.Ф., є передчасною.

Додатково повідомляємо, що Апеляційним судом міста Києва 22.06.2017 року скасована ухвала 
Дарницького районного суду міста Києва від 22 травня 2017 року у справі № 753/9162/17 щодо за-
борони Заворотньому Віктору Федоровичу, генеральному директору ПАТ «Інститут транспорту на-
фти»,  а також будь-яким уповноваженим, призначеним ним особам розпоряджатись грошовими 
коштами та товарно-матеріальними цінностями ПАТ «Інститут транспорту нафти»,  вчиняти будь-
які дії від імені ПАТ «Інститут транспорту нафти» тощо, а також виконувати повноваження керівни-
ка ПАТ «Інститут транспорту нафти».

Тульчинський районний суд Вінницької обл. (адреса суду: 23600, Вінниць-
ка обл., м. Тульчин, вул. Перемоги, 16) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 29.06.2017 об 11:00 до Чигир Ігор Леонідович (останнє відоме місце реєстрації: 
23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Леонтовича, буд. 12) справа № 148/606/17, 
суддя Штифурко Л. А.

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.

Андрушівський районний суд Житомирської обл. (адреса суду: 13400, Жито-
мирська обл., м. Андрушівка, вул.Зозуленського,13) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться 30.06.2017 об 11:00 до Марценюк Віталій Михайлович (останнє 
відоме місце реєстрації: 13433, Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Нехво-
рощ, вул. Лісова, буд. 10) справа № 272/376/17, суддя Карповець 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.

Літинський районний суд Вінницької обл. (адреса суду: 22300, Вінницька обл., 
смт Літин, вул. Фабріціуса, 30) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться  
26.06.2017 о 10:30 до Ходаківський Григорій Миколайович (останнє відоме місце 
реєстрації: 22300, Вінницька обл., смт Літин, вул. Крупської, буд. 23, кв. 2) справа 
№ 137/690/17, суддя Білик Н. 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.

Андрушівський районний суд Житомирської обл. (адреса суду: 13400, Жито-
мирська обл., м. Андрушівка, вул.Зозуленського,13) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться 30.06.2017 об 11:00 до Мельник Олександр Васильович (останнє 
відоме місце реєстрації: 13434, Житомирська обл., Андрушівський р-н, смт Черво-
не, вул. Бердичівська, буд. 89) справа № 272/347/17, суддя Карповець 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.

Криничанський районний суд Дніпропетровської обл. (адреса суду: 53200, Дні-
пропетровська обл., смт Кринички, вул. Виконкомівська, 17) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться 07.07.2017 о 10:00 до Русін Іван Іванович (останнє відоме 
місце реєстрації: 52350, Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, с. Кудашівка, 
вул. Жовтнева, буд. 34) справа № 178/624/17, суддя Лісняк 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.

Герцаївський районний суд Чернівецької обл. (адреса суду: 60500, Чернівець-
ка обл., м. Герца, вул. Центральна, 20) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся  21.07.2017 об 11:00 до Лівінська Марина Миколаївна (останнє відоме місце 
реєстрації: 60500, Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Радгоспівка, -) справа  
№ 714/215/17, суддя Акостакіоас О. Т.

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.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 21 червня 2017 р. № 426 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  

від 4 березня 2002 р. № 256
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. № 256 «Про за-

твердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з ви-
конання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з держав-
ного бюджету» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 10, ст. 482; 2003 р., № 44, ст. 2309; 
2004 р., № 11, ст. 662, № 36, ст. 2409; 2006 р., № 22, ст. 1613; 2007 р., № 41, ст. 1619, № 67, 
ст. 2583; 2010 р., № 101, ст. 3636; 2015 р., № 20, ст. 553) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 21 червня 2017 р. № 426

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  

від 4 березня 2002 р. № 256
1. В абзаці третьому пункту 2 постанови слова і цифри «, та отримувачами ком-

пенсації, які згідно із статтями 43 і 48 Гірничого закону України мають право на без-
оплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що ма-
ють центральне опалення» виключити.

2. У Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з 
виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з 
державного бюджету, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Цей Порядок визначає відповідно до статті 102 Бюджетного кодексу України 

механізм фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконан-
ня державних програм соціального захисту населення щодо надання пільг та житло-
вих субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, во-
допостачання і водовідведення, квартирної плати  (утримання  будинків і споруд та 
прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот, придбання 
твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; доставки громадя-
нам повідомлень про призначення субсидії; допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпече-
ним сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги ді-
тям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу за 
рахунок субвенцій з державного бюджету.»;

2) у першому реченні пункту 2 слова «та у районних бюджетах» замінити слова-
ми «, районних бюджетах, бюджетах об’єднаних територіальних громад, що створю-
ються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад,»;

3) пункт 3 після слів «виконавчих органів рад» доповнити словами «, об’єднаних 
територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом 
формування територій громад»;

4) в абзаці першому пункту 4 слова «субсидій, допомоги та компенсаційних ви-
плат за  пільговий проїзд окремих категорій громадян» замінити словами «субсидій 
і допомоги населенню»;

5) у пункті 5:
абзац перший після слів «(міст республіканського Автономної Республіки Крим і об-

ласного значення)» доповнити словами «, об’єднаних територіальних громад, що ство-
рюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад»;

в абзаці третьому слова і цифри «та виплати компенсації особам, які згідно із 
статтями 43 і 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання ву-
гілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опа-
лення» виключити;

в абзаці четвертому слова «компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих кате-
горій громадян, пільг з послуг зв’язку, зокрема безпроводового доступу до телекомуніка-
ційної мережі з придбанням відповідних стаціонарних абонентських терміналів, та інших 
передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків та зубопротезуван-
ня)» замінити словами «доставки громадянам повідомлень про призначення субсидії»;

6) пункт 51 виключити;
7) у пункті 6:
абзац перший після слів «(міст республіканського Автономної Республіки Крим і об-

ласного значення)» доповнити словами «, об’єднаних територіальних громад, що ство-
рюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад,»;

в абзаці третьому слова і цифри «та компенсації особам, які згідно із статтями 43 
і 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на по-

бутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення» ви-
ключити;

в абзаці четвертому слова «компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян, пільг з послуг зв’язку, зокрема безпроводового доступу до теле-
комунікаційної мережі з придбанням відповідних стаціонарних абонентських термі-
налів, та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків та 
зубопротезування)» замінити словами «доставки громадянам повідомлень про при-
значення субсидії»;

8) в абзаці першому пункту 7 слова «та обласного значення пропорційно фактич-
ним зобов’язанням з пільг, субсидій, допомоги та компенсаційних виплат за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян відповідних бюджетів на дату проведення платежів 
з їх оплати» замінити словами «та обласного значення, об’єднаних територіальних гро-
мад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування терито-
рій громад, пропорційно фактичним зобов’язанням з пільг, субсидій і допомоги насе-
ленню відповідних бюджетів на дату проведення платежів з їх оплати»;

9) абзац другий пункту 8 викласти в такій редакції:
«Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів здійснюють у п’ятиденний 

строк розрахунки з постачальниками відповідних послуг і ведуть облік за видами 
пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, по-
слуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будин-
ків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких не-
чистот, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого га-
зу; доставки громадянам повідомлень про призначення субсидії; допомоги сім’ям з 
дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасо-
вої державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи вна-
слідок психічного розладу.»;

10) пункт 9 викласти в такій редакції:
«9. Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, фінансові органи облас-

них, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій на підставі  реєстрів, 
зазначених у пункті 6 цього Порядку, узагальнюють дані про нараховані та фактич-
но здійснені видатки щодо пільг та житлових субсидій населенню на оплату електро-
енергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартир-
ної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення по-
бутового сміття та  рідких нечистот, придбання твердого та рідкого пічного побуто-
вого  палива і скрапленого газу; доставки громадянам повідомлень про призначен-
ня субсидії; допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитин-
ства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догля-
ду за  інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу та подають їх Мінфіну.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 21 червня 2017 р. № 439 
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету 
Міністрів України від 5 березня 2014 р. № 73 

та від 23 березня 2016 р. № 239
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 р. № 73 «Питан-

ня реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на 
препарати інсуліну» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 25, ст. 756; 2015 р., № 54, 
ст. 1748; 2016 р., № 3, ст. 173, № 28, ст. 1111) та від 23 березня 2016 р. № 239 «Де-
які питання відшкодування вартості препаратів інсуліну» (Офіційний вісник України, 
2016 р., № 28, ст. 1111) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  
від 21 червня 2017 р. № 439

ЗМІНИ,  
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 

від 5 березня 2014 р. № 73 та від 23 березня 2016 р. № 239
1. Абзац другий підпункту 2 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 5 

березня 2014 р. № 73 викласти в такій редакції:
«обіг препаратів інсуліну, зокрема відшкодування їх вартості за рахунок коштів 

місцевих бюджетів, здійснюється на рівні не вище затвердженої МОЗ референтної 
ціни (ціни відшкодування) на лікарський засіб;». 

2. У Порядку відшкодування вартості препаратів інсуліну, затвердженому постано-
вою Кабінету Міністрів України від 23 березня  2016 р. № 239:

1) абзац другий пункту 1 після слів «на рівні» доповнити словами «не вище»;
2) пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:

«У разі коли роздрібна ціна на певний вид і форму випуску препаратів інсуліну є 
нижчою від референтної ціни (ціни повного відшкодування) за первинну упаковку на 
препарати інсуліну, для розрахунку різниці, яку сплачують категорії хворих на діабет, 
зазначені у пунктах 10 і 11 додатка, суб’єкт господарювання застосовує таку ціну та 
сума доплати (співплатежу) становить 10 відсотків такої ціни.»;

3) пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:
«У разі коли роздрібна ціна на препарати інсуліну є нижчою від референтної ціни 

(ціни повного відшкодування) за первинну упаковку на препарати інсуліну, у звіті про 
відпущені препарати інсуліну зазначається така роздрібна ціна.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 червня 2017 р. № 420-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків державного 
бюджету, передбачених Міністерству 

економічного розвитку і торгівлі на 2017 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити 

у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству еко-
номічного розвитку і торгівлі на 2017 рік у загальному фонді державного бюджету, 
перерозподіл видатків за програмою 1201010 «Керівництво та управління у сфері 
економічного розвитку і торгівлі» у сумі 800 тис. гривень шляхом зменшення обся-
гу видатків споживання (з них оплата комунальних послуг та енергоносіїв — 800 тис. 
гривень) та встановлення відповідного обсягу видатків розвитку.

2. Забезпечити:
Міністерству економічного розвитку і торгівлі — погодження перерозподілу ви-

датків, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження,  з Комітетом Верховної Ра-
ди України з питань бюджету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних 
змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 23 червня 2017 р. № 443 
Київ

Про додаткову капіталізацію публічного  
акціонерного товариства комерційний 

банк «ПРИВАТБАНК»
Відповідно до статті 16 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 

рік» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити, що держава в особі Міністерства фінансів бере участь у додат-

ковій капіталізації публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИ-
ВАТБАНК» шляхом придбання акцій додаткової емісії зазначеного банку в сумі до 
38 565 000 000 гривень в обмін на облігації внутрішньої державної позики.

2. Міністерству фінансів здійснити випуск облігацій внутрішньої державної пози-
ки в сумі до 38 565 000 000 гривень із строком обігу до 17 років та відсотковою став-
кою доходу до 9,8 відсотка річних. 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 23 червня 2017 р. № 431-р 
Київ

Про погодження наказу Міністерства  
фінансів від 31 травня 2017 р. № 549 

Погодити наказ Міністерства фінансів від 31 травня 2017 р. № 549 «Про рішен-
ня акціонера публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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оголошення

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

Оголошення 
щодо продажу активів (майна)  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «ІМЕКСБАНК» 

Номер лота Короткий опис активів (майна) в лоті
Q82042b9551 Банкомат ProCash 2000 XE та 4 одиниці основних засобів
Q82042b9552 Банкомат ProCash 2100 XE та 1 одиниця основних засобів
Q82042b9553 Банкомат ProCash 2100 XE та 1 одиниця основних засобів
Q82042b9554 Банкомат ProCash 2100 XE та 1 одиниця основних засобів
Q82042b9555 Банкомат ProCash 2100 XE та 1 одиниця основних засобів
Q82042b9556 Банкомат ProCash 2050 XE та 7 одиниць основних засобів
Q82042b9557 Банкомат ProCash 2050 XE та 5 одиниць основних засобів
Q82042b9558 Банкомат ProCash 2000 XE та 9 одиниць основних засобів
Q82042b9559 Банкомат ProCash 2050 XE та 1 одиниця основних засобів
Q82042b9560 Банкомат ProCash 2000 XE та 8 одиниць основних засобів
Q82042b9561 Банкомат ProCash 2100 XE та 1 одиниця основних засобів
Q82042b9562 Банкомат ProCash 2050 XE та 1 одиниця основних засобів
Q82042b9563 Банкомат ProCash 2050 XE та 1 одиниця основних засобів
Q82042b9564 Банкомат ProCash 2100 XE та 1 одиниця основних засобів
Q82042b9565 Банкомат ProCash 2100 XE та 1 одиниця основних засобів
Q82042b9566 Банкомат ProCash 2050 XE та 8 одиниць основних засобів
Q82042b9567 Банкомат ProCash 2050 XE та 1 одиниця основних засобів
Q82042b9568 Банкомат ProCash 2050 XE та 1 одиниця основних засобів
Q82042b9569 Банкомат ProCash 2100 XE та 1 одиниця основних засобів
Q82042b9570 Банкомат ProCash 2050 XE та 1 одиниця основних засобів
Q82042b9571 Банкомат ProCash 2050 XE та 1 одиниця основних засобів
Q82042b9572 Банкомат ProCash 2000 XE та 1 одиниця основних засобів
Q82042b9573 Банкомат ProCash 2100 XE та 1 одиниця основних засобів
Q82042b9574 Банкомат ProCash 2050 XE та 1 одиниця основних засобів
Q82042b9575 Банкомат ProCash 2050 XE та 1 одиниця основних засобів
Q82042b9576 Банкомат ProCash 2000 XE та 1 одиниця основних засобів
Q82042b9577 Банкомат ProCash 2050 XE та 1 одиниця основних засобів
Q82042b9578 Банкомат ProCash 2050 XE та 1 одиниця основних засобів
Q82042b9579 Банкомат ProCash 2100 XE та 1 одиниця основних засобів
Q82042b9580 Банкомат ProCash 2050 XE та 1 одиниця основних засобів
Q82042b9581 Банкомат ProCash 2050 XE та 1 одиниця основних засобів
Q82042b9582 Банкомат ProCash 2050 XE та 1 одиниця основних засобів
Q82042b9583 Банкомат ProCash 2000 XE та 1 одиниця основних засобів
Q82042b9584 Банкомат ProCash 2000 XE та 1 одиниця основних засобів
Q82042b9585 Банкомат ProCash 2000 XE та 1 одиниця основних засобів
Q82042b9586 Банкомат ProCash 2000 XE та 1 одиниця основних засобів
Q82042b9587 Банкомат ProCash 2000 XE та 1 одиниця основних засобів
Q82042b9588 Банкомат ProCash 2000 XE та 1 одиниця основних засобів
Q82042b9589 Банкомат ProCash 2050 XE та 1 одиниця основних засобів
Q82042b9590 Банкомат ProCash 2050 XE та 1 одиниця основних засобів
Q82042b9591 Банкомат ProCash 2050 XE
Q82042b9592 Банкомат 7000 W
Q82042b9593 Банкомат ProCash 2000 XE
Q82042b9594 Банкомат ProCash 2000 XE
Q82042b9595 Банкомат ProCash 2050 XE
Q82042b9596 Банкомат ProCash 2100 XE
Q82042b9597 Банкомат TechPro 7000 W
Q82042b9598 Банкомат TechPro 7000 W
Q82042b9599 Банкомат TechPro 7000 W
Q82042b9600 Банкомат 7000L
Q82042b9601 Банкомат 7000

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону

Перші відкриті торги (аукціон) –10.07.2017
Другі відкриті торги (аукціон) – 24.07.2017
Треті відкриті торги (аукціон) – 07.08.2017

Четверті відкриті торги (аукціон) – 18.08.2017
П’яті відкриті торги (аукціон) –04.09.2017

Шості відкриті торги (аукціон) – 18.09.2017
Сьомі  відкриті торги (аукціон) – 02.10.2017
Восьмі відкриті торги (аукціон) – 17.10.2017

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціо-
ну)/електронного аукціону по кожному лоту вказується  

на веб-сайті www.prozorro.sale
Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 

96-imexbank/14194-10072017-1

Державний акт на право власності на земельну ділян-

ку серія ЯИ 334242 від 14.12.2010 р. кадастровий номер: 

1410137400:00:030:0335, площа 0,617 га, виданий управлінням 

Держкомзему у місті Донецьку у Донецькій області на підставі 

рішення Донецької міської ради від 23.07.2009 р. № 35/221, на 

ім’я Красіля Володимира Дмитровича, земельна ділянка розта-

шована за адресою: м. Донецьк, вул. Лівенська, 3, вважати не-

дійсним в зв’язку з втратою.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, а саме: 

житловий будинок, розташований за адресою: м. Донецьк, вул. 

Лівенська, буд. 3, видане Головним управлінням благоустрою 

та комунального обслуговування Донецької міської ради, серія 

та номер САВ № 381474 від 31.03.2008 р. б/н, видане началь-

ником вищезазначеного управління М. В. Баранецьким на ім’я 

Красіля Володимира Дмитровича, вважати недійсним у зв’язку 

з втратою.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської обл. (адре-
са суду: 51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Дніпровська, 
135) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться 14.07.2017 
о 09:00 до Бібік Світлана Валеріївна (останнє відоме місце реєстрації: 
51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Московська , 34а) 
справа № 185/1106/17, суддя Бондаренко В. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про 
причини неявки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними 
доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.  З опублікуванням цього ого-
лошення відповідач по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового засідання.

Золочівський районний суд Львівської обл. (адреса суду: 80700, 
Львівська обл., м. Золочів, Сковороди, 5) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться  10.07.2017 о 12:40 до Макаревич Василь Васи-
льович (останнє відоме місце реєстрації: 80700, Львівська обл., м. Зо-
лочів, вул. Січових Стрільців, буд. 2, к. 45, кв. 3) справа № 445/972/16-ц, 
суддя Сивак В. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про 
причини неявки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними 
доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.  З опублікуванням цього ого-
лошення відповідач по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового засідання.

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, Донецька обл.,  
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну справу проваджен-
ня № 2/229/525/2017, ЄУН 229/597/17 за позовом Київської місцевої про-
куратури № 7, Національної академії аграрних наук України, Донецької 
державної сільськогосподарської дослідної станції НААН, Державного 
підприємства «Дослідне господарство Донецької дослідної станції Інсти-
туту овочівництва і баштанництва НААН, Державного підприємства «До-
слідне господарство Донецького інституту агропромислового виробни-
цтва Української академії аграрних наук до Завгородньої Світлани Ана-
толіївни про витребування земельних ділянок. Відповідач у справі Завго-
родня Світлана Анатоліївна, 21 березня 1990 року народження (остан-
нє місце проживання: Донецька обл., м. Донецьк, вул. Треньова, буд. 
1-В, кв. 7), викликається на 29 червня 2017 року о 14.30 год. до суду для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. В разі неявки відповідача справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя Є. В. Петров

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Почернін Євген Миколайович, 26.03.1983 
р.н., який зареєстрований за адресою: Донецька область,  
м. Авдіївка, квартал Ювілейний, буд.10, кв.6 на підставі 
ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися 
29.06.2017 о 09:00 до СВ УСБУ в Донецькій області, до слід-
чого Черечина А. В. за адресою: Донецька область, м. Марі-
уполь, вул. А. Нільсена, буд. 33, для ознайомлення з матері-
алами кримінального провадження, отримання обвинуваль-
ного акта та реєстру матеріалів при здійсненні спеціально-
го досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№12015050000000828 за ч.1 ст.258-3 КК України. У разі непри-
буття на виклик або ухилення від явки на виклик настають на-
слідки, передбачені ст.139 КПК України.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,  
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовною за-
явою Щербини Ольги Геннадіївни до Рибальченка Андрія Олексан-
дровича, третя особа: Управління молодіжної політики та у справах 
дітей Бахмутської міської ради про позбавлення батьківських прав. 
Відповідач по справі викликається до суду (м. Бахмут, Донецька об-
ласть, вул. Миру, 5, кім. 302), для участі у розгляді справи по суті:

Рибальченко Андрій Олександрович, 1982 року народження, 
який мешкає за адресою: 84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. 
Горького, буд. 55, кв. 50 на 30 червня 2017 року на 09.30 годину.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позо-
ву та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен пові-
домити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута за 
його відсутності.

Суддя Фролова Н. М.

Аверіч Євгеній Володимирович, 03.06 1981 року народження, останнє міс-
це проживання чи мешкання: 86400, Донецька область, місто Єнакієве, вул. 
Ілліча, будинок 35, квартира 19; викликається у відкрите судове засідання як 
відповідач на 11.00 годину 30 червня 2017 року у цивільній справі за позо-
вом Літовка Ольги Дмитрівни до Аверіч Євгенія Володимировича, третя осо-
ба: Служба у справах дітей Адміністрації Дніпровського району Кам’янської 
міської ради про позбавлення батьківських прав, призначення опікуном та 
стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини.

Відкрите судове засідання у цивільній справі відбудеться під головуван-
ням судді Решетник Т. О. в приміщенні Дніпровського районного суду м. Дні-
продзержинська Дніпропетровської області за адресою: м. Кам’янське, вул. 
Тритузна 166, 1 поверх, кабінет № 1.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі 
відповідач Аверіч Євгеній Володимирович вважається повідомленим про час 
і місце розгляду справи.

У разі неявки відповідача, справу буде розглянуто за його відсутності.

Інформація про тарифи на електроенергію ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ  МЕРЕЖІ» на липень 2017 року
(для території України, на якій органи державної влади  здійснюють свої повноваження відповідно  

до постанови КМУ № 263 від  07.05.2015 р. (зі змінами) та розпорядження КМУ  № 1085-р від 07.11.2014 р. (зі змінами))
1. Складові розрахункових роздрібних тарифів на липень 2017 р.

                                                                                                                                                                                       без ПДВ
Найменування показника
(нормативний документ)

Клас /група
споживача 

Одиниця
виміру

Величина 
показника 

Прогнозована середня закупiвельна цiна е/е на липень 2017 р.(розрахована відповідно до постанови 
НКРЕКП від 19.11.2015 № 2810) (без ПДВ) коп/кВтгод 132,477

Економічні коефіцієнти нормативних технологічних витрат електроенергії  
на IІІ квартал 2017 р. 1 клас % 1,17

(постанова НКРЕКП від 16.03.2017 № 292 ) 2 клас % 3,23
2. Тарифи на електроенергію для 1 групи споживачів  
(юридичні особи та фізичні особи-суб’єкти підприємницької діяльності) 

без ПДВ
Найменування показника
(нормативний документ)

Клас 
споживача 

Одиниця
виміру

Величина 
показника  

Роздрібні тарифи на електричну енергію, що відпускається для 
кожного класу споживачів, крім населення, на території України
відповідно до п.2 постанови НКРЕКП від 24.04.2017 № 538  «З 01 травня 2017 року роздріб-
ні тарифи на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім на-
селення, на території України, формуються ліцензіатами з постачання електроенергії за регу-
льованим тарифом згідно з нормативно-правовими актами НКРЕКП» )

1 клас коп/кВтгод 134,045
 

2 клас коп/кВтгод 138,520

     без ПДВ
Найменування показника
(нормативний документ)

Клас 
споживача 

Період 
часу

Одиниця
виміру

Величина 
показника 

Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу  
(постанова НКРЕ від 20.12.01 № 1241 із змінами і доповненнями,  
внесеними постановою НКРЕКП від 22.01.2015 № 37) 

1 клас
Нічний коп/кВтгод 46,916
Денний коп/кВтгод 241,281

2 клас
Нічний коп/кВтгод 48,482
Денний коп/кВтгод 249,336

Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу (постанова НКРЕ від 20.12.01 № 1241 
із змінами і доповненнями, внесеними постановою НКРЕКП від  13.06.2017 № 763, які набе-
руть чинності з дня, наступного за днем офіційного опубликування постанови НКРЕКП від 
13.06.2017 № 763 в офіційному друкованому виданні — газеті «Урядовий кур`єр»)

1 клас
Нічний коп/кВтгод 46,916
Денний коп/кВтгод 180,961

2 клас
Нічний коп/кВтгод 48,482
Денний коп/кВтгод 187,002

Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу (постанова НКРЕ від 20.12.01 № 1241 
із змінами і доповненнями, внесеними постановою НКРЕКП від 22.01.2015 № 37) 

1 клас
Нічний коп/кВтгод 33,511

Напівпіковий коп/кВтгод 136,726
Піковий коп/кВтгод 241,281

2 клас
Нічний коп/кВтгод 34,630

Напівпіковий коп/кВтгод 141,290
Піковий коп/кВтгод 249,336

3. Тарифи на електроенергію для 2 групи споживачів (населення), затверджені постановою НКРЕКП від 26.02.2015 р. № 220  
опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр» від 25.02.2017 №37.

  Згідно із Законом України «Про податок на додану вартість» операції з продажу електроенергії є об’єктом 
 оподаткування ПДВ за ставкою 20 відсотків.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кри-
мінальних провадженнях № 42016010000000242 за підозрою Доніча С. Г., № 42016010000000288 за підозрою Янакі М. Л., 
№ 42016010000000247 за підозрою Васильєва О. М., № 4201601000000270 за підозрою Калина П. С., № 4201601000000274 
за підозрою Мустецова В. А. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

В межах вищезазначених кримінальних проваджень стосовно вказаних осіб зібрано достатньо доказів для зміни раніше 
повідомленої підозри, у зв’язку із викладеним на виконання положень ст. 297-5 КПК України пропоную наступним підозрю-
ваним: Донічу С. Г., Янакі М. Л., Васильєву О. М., Калину П. С. та Мустецову В. А.  прибути разом із своїми захисниками до 
прокуратури Автономної Республіки Крим (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) у період з 27.06.2017 по 30.06.2017 (з 
09:00 по 18:00) для проведення вказаної процесуальної дії, а саме: 

до прокурорів у кримінальному провадженні Блудової С. М., Комаровського Є. В., Барцицької І. А. та  Ковальчак В. В.:
- Доніч Сергій Григорович, 12.12.1961 р.н.; 
- Янакі Микола Леонтович, 02.08.1969 р.н.;
- Калин Петро Савелійович, 26.09.1949 р.н.
- Васильєв Олександр Модестович, 03.09.1959 р.н
- Мустецов Вадим Анатолійович, 25.12.1962 р.н.
Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатні-

ми для складання обвинувальних актів, прокурор або слідчий за його дорученням зобов’язаний повідомити підозрювано-
му, його захиснику про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного повідомляємо, що у вказаних кримінальних провадженнях зібрані усі необхідні докази для 
складання обвинувальних актів.

У зв’язку з цим, інформуємо, що зазначені вище підозрювані можуть ознайомитись з матеріалами вказаних криміналь-
них проваджень з можливістю здійснення копіювання та іншого відповідно до вимог ч. ч. 2, 3 ст. 290 КПК України.

Ураховуючи строки досудового розслідування та положення ст. 28 КПК України, обсяг матеріалів кримінального прова-
дження (4 томи кожне), пропонуємо зазначеним вище підозрюваним прибути разом із своїми захисниками до прокурату-
ри Автономної Республіки Крим (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) у період з 27.06.2017 по 30.06.2017 включно (з 
09:00 по 18:00) для проведення процесуальних дій, у тому числі ознайомлення з матеріалами кримінальних проваджень в 
порядку ст. 290 КПК України, а саме: 

до прокурорів у кримінальному провадженні Блудової С. М., Комаровського Є. В., Барцицької І. А. та  Ковальчак В. В.:
- Доніч Сергій Григорович, 12.12.1961 р.н.; 
- Янакі Микола Леонтович, 02.08.1969 р.н.;
- Калин Петро Савелійович, 26.09.1949 р.н.
- Васильєв Олександр Модестович, 03.09.1959 р.н.
- Мустецов Вадим Анатолійович, 25.12.1962 р.н.
Разом з цим, пропоную вам в цей же строк відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК України надати прокурорам по вказаним кри-

мінальним провадженням доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази, до-
кументи, або копії з них, які ви маєте намір використовувати як докази в суді.  

Відповідно до ч. 9 ст. 290 КПК України сторони кримінального провадження зобов’язані письмово підтвердити проти-
лежній стороні — прокурору факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням найменування таких матеріалів.

Піщанський районний суд Вінницької обл. (адреса суду: 24700, Вінницька обл.,  смт Піщанка,, Маяков-
ського, 5) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове 
засідання, яке відбудеться:

30.06.2017 об 11:00 до Бойко Володимир Олексійович (останнє відоме місце реєстрації: 24700, Вінницька 
обл., смт Піщанка, вул. Франка Івана буд. 53) справа № 142/213/17, суддя Гринишина А. А.

03.07.2017 о 17:00 до Білянський Петро Анатолійович (останнє відоме місце реєстрації: 24714, Вінницька 
обл., Піщанський р-н, с. Дмитрашківка, вул. Калініна, буд. 42) справа № 142/366/17, суддя Гринишина А. А.

03.07.2017 о 09:00 до Дрома Сніжана Іванівна (останнє відоме місце реєстрації: 24700, Вінницька обл., смт 
Піщанка, вул. Суворова, буд. 14) справа № 142/292/17, суддя Гринишина А. А.

06.07.2017 о 12:00 до Корунчак Григорій Григорович (останнє відоме місце реєстрації: 24700, Вінницька 
обл., смт Піщанка, вул. Гагаріна, буд. 82) справа № 142/418/17, суддя Гринишина А. А.

04.07.2017 о 09:00 до Коцанюк Михайло Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 24720,  
Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Миролюбівка, вул. Кошового, буд. 32) справа № 142/368/17, суддя  
Гринишина А. А.

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

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

Дружківський міський суд Донецької обл. (адреса суду: 
84200, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

29.06.2017 о 09:00 до Аніканов Антон Сергійович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 84205, Донецька обл., м. Друж-
ківка, вул. Дарвіна, буд. 19) справа № 229/1811/17, суддя  
Петров Є. В.

29.06.2017 о 09:30 до Бодня Оксана Валентинівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 84200, Донецька обл., м. Друж-
ківка, вул. Шевченка, буд. 2, кв. 8) справа № 229/1803/17, 
суддя Петров Є. В.

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

Приморський районний суд м.Одеси (адреса суду: 65110, 
Одеська обл., м. Одеса, вул. Балківська, 33) викликає відпо-
відача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення за-
боргованості, у судове засідання, яке відбудеться:

30.06.2017 о 14:15 до Маркітан Надія Вікторівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 65000, Одеська обл., м. Оде-
са, вул. Жуковського, буд. 6, кв. 3) справа № 522/956/17,  
суддя Бойчук А. Ю.

25.07.2017 о 12:45 до Петіков Юрій Вікторович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 65001, Одеська обл., м. Одеса, 
вул. Фонтанська дор., буд. 71) справа № 522/24566/16-ц,  
суддя Нікітіна С. 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.
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Крюківський районний суд м.Кременчука (адреса суду: 
39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Красіна, буд. 
37/49) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться 30.06.2017 о 13:00 до Будніков Валерій Іл-
ліч (останнє відоме місце реєстрації: 39617, Полтавська обл., 
м. Кременчук, вул. М.Кучми, буд. 33) справа № 537/1898/17,  
суддя Сьоря С. I.

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.

Повідомлення ТОВ «ТриМоб»
Повідомляємо, що ТОВ «ТриМоб»:
з 01.07.2017 вносить зміни у тарифи на послугу 

передавання текстових повідомлень (SMS) у вигля-
ді додаткових пакетів для абонентів мережі рухомо-
го (мобільного) зв’язку ТОВ «ТриМоб». 

Із детальною інформацією про внесені зміни мож-
на ознайомитись в  місцях продажу послуг ТОВ 
«ТриМоб» або на сайті www.3mob.ua. Отримати ін-
формацію можна також за телефоном контакт-цен-
тру 0-800-50-11-88.

Гр. Лук’янов Сергій Вікторович., 01.06.1969 р.н., 

відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України, 

Вам необхідно з’явитися 29.06.2017 о 14 год. 00 хв. 

до слідчого військової прокуратури сил АТО Юхи-

мовича П. В. по вул. Маяковського, 21 у м. Крама-

торськ Донецької обл., для проведення слідчих, про-

цесуальних дій за вашою участю як підозрюваного у 

кримінальному провадженні № 22016130000000062.

Маловисківський районний суд Кіровоградської обл. 
(адреса суду: 26200, Кіровоградська обл., м. Мала Виска, 
вул. Леніна, 53) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засі-
дання, яке відбудеться 27.07.2017 о 12:00 до Федоренко Лю-
бов Іванівна (останнє відоме місце реєстрації: 26223, Кірово-
градська обл., Маловисківський р-н, с. Смоліне, вул. Коза-
кова, буд. 16, кв. 25) справа № 392/471/17, суддя Кавун 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.

Олександрівський районний суд Кіровоградської обл. 
(адреса суду: 27300, Кіровоградська обл., смт Олексан-
дрівка, вул.Радянська, 21) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ «Акцентбанк» про стягнення заборгованості у су-
дове засідання, яке відбудеться 29.06.2017 о 09:00 до Ро-
маненко Володимир Анатолійович (останнє відоме місце 
реєстрації: 27300, Кіровоградська обл., Олександрівський 
р-н, смт Олександрівка, вул. Луначарського, буд. 16) справа  
№ 397/522/17, суддя Мирошниченко В. 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.

Криничанський районний суд Дніпропетровської обл. 
(адреса суду: 53200, Дніпропетровська обл., смт Кри-
нички, вул. Виконкомівська, 17) повідомляє  про те, що   
по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
15.06.2017 до Приходько Євгеній Анатолійович (останнє 
відоме місце реєстрації: 52315, Дніпропетровська обл., 
Криничанський р-н, с. Семенівка, вул. Гагаріна, буд. 71) 
справа № 178/1759/16-ц, суддя Лісняк В. В. було ухвале-
но заочне рішення, позовна вимога задоволена повніс-
тю або частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що за-
очне рішення може бути переглянуто шляхом подання 
заяви протягом десяти днів з дня опублікування цього 
оголошення.

Солом’янський районний суд м. Києва (адреса су-
ду: 03113, м. Київ, вул. Шутова, 1) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення забор-
гованості у судове засідання, яке відбудеться  26.10.2017 
о 12:00 до Заліський Олександр Миколайович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 01001, м. Київ, вул. Уриць-
кого, буд. 32, кв. 39) справа № 760/14489/16-ц, суддя  
Лазаренко 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.

Тиврівський районний суд Вінницької обл. (адреса суду: 
23300, Вінницька обл., смт Тиврів, вул.Шевченка, 3) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться 
13.07.2017 об 11:15 до Захаров Павло Васильович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 23341, Вінницька обл., Тив-
рівський р-н, с. Нове-Місто, вул. 1 Травня, буд. 65) справа  
№ 145/541/17, суддя Ратушняк І. 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.

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

Сколівський районний суд Львіської області (адреса суду: 
82600, Львівська обл., м. Сколе, вул. Д. Галицького, 8) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнен-
ня заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

23.08.2017 о 15:00 до Головчанський Ярослав Федоро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 82634, Львівська обл.,  
Сколівський р-н, с. Гребенів, -) справа № 453/148/17,  
суддя Ясінський Ю. Є.

11.08.2017 о 15:05 до Чугунов Микола Юрійович (останнє 
відоме місце реєстрації: 82616, Львівська обл., Сколівський 
р-н, с. Корчин) справа № 453/183/17, суддя Ясінський Ю. Є.

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

Краматорський міський суд Донецької обл. (адреса суду: 
84333, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Маяковського, 
21) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться:

09.08.2017 о 15:00 до Бут Ніна Василівна (останнє відо-
ме місце реєстрації: 84311, Донецька обл., м. Краматорськ, 
вул. Румянцева, буд. 13, кв. 124) справа № 234/3438/17,  
суддя Літовка В. В.

05.07.2017 о 08:45 до Сємченко Олександр Миколайо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 86145, Донецька обл., 
м. Макiївка, мкр. Первомайський, буд. 9, кв. 48) справа  
№ 234/2586/17, суддя Переверзева Л. 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.

Корольовський районний суд м.Житомира (адреса суду: 
10014, Житомирська обл., м. Житомир, Соборний майдан, 
1) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться:

28.08.2017 о 10:00 до Пєшкова Ганна Миколаївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 10000, Житомирська обл.,  
м.  Житомир, пров. Урожайний, 5) справа № 296/2273/17, суддя  
Шалота К. В.

28.08.2017 о 10:30 до Дроздовський Олег Віталійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 10000, Житомирська 
обл., м. Житомир, пров. Польовий 5-й, буд. 13, кв. 2) справа  
№ 296/2269/17, суддя Шалота К. 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.

Хмільницький міськрайонний суд Вінницької облас-
ті викликає обвинуваченого Звонарьова Івана Іванови-
ча, 10.08.1971 року народження (останнє відоме місце 
проживання: м. Київ, проспект Перемоги, 12, кв. 60) за 
обвинуваченням у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5  
ст. 191 КК України, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 30 червня 2017 року о 14 год. 00 хв. Явка до 
суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або 
документ, який посвідчує особу. Слухання кримінально-
го провадження відбудеться в приміщенні Хмільницько-
го міськрайонного суду Вінницької області за адресою: 
22000, Вінницька область, м. Хмільник, вул. Столяр-
чука, 4, зал № 1, у складі суду під головуванням судді  
Вергелеса В. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Червоноградський міський суд Львівської області 
викликає Кобиліна Артема Євгеновича в судове засі-
дання у цивільній справі за позовом Камінського Іва-
на Івановича, Камінського Андрія Івановича, Кобилі-
ної Анастасії Іванівни до Кобиліна Артема Євгенови-
ча про визнання особи такою, що втратила право на 
користування квартирою, яке відбудеться 20.07.2017 
року о 12.00 год. у приміщенні суду за адресою: вул. 
Св.Володимира, 15, м. Червоноград, Львівська об-
ласть.

Головуючий суддя по справі Рудаков Д. І.
У випадку неявки Кобиліна Артема Євгеновича 

відповідно до ч. 1 ст. 224 ЦПК України суд розгляда-
тиме справу в його відсутність на підставі наявних у 
матеріалах справи даних та доказів.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,  
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за по-
зовною заявою ПАТ «ОТП Банк» до Бабаєва Романа Степано-
вича, Бабаєвої Жанни Яківни про стягнення заборгованості.

Відповідачі по справі: Бабаєв Роман Степанович, Бабає-
ва Жанна Яківна (зареєстровані за адресою: м. Донецьк, вул. 
Гонимова, 1/5) викликаються на 4 липня 2017 року об 11.00 
год. до суду, каб. №8, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачі, зареєстроване місце проживання (перебуван-
ня), місцезнаходження чи місце роботи яких невідоме, ви-
кликаються в суд через оголошення у пресі. З опублікуван-
ням оголошення про виклик відповідачі вважаються повідо-
мленими про час і місце розгляду справи.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачі пови-
нні повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута у їхню відсутність.

Суддя О. В. Довженко

Самарський районний суд м. Дніпропетровська (адреса 
суду: 49112, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Елек-
трична, буд. 1-а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засі-
дання, яке відбудеться:

30.06.2017 о 14:00 до Волкова Ірина Сергіївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 49000, Дніпропетровська обл., 
м. Дніпро, вул. Карагандинська, буд. 9А, кв. 28) справа  
№ 206/1862/17, суддя Румянцев О. П.

29.06.2017 о 14:00 до Лєонов Андрій Миколайович 
(останнє відоме місце реєстрації: 49000, Дніпропетровська 
обл., м. Дніпро, вул. Синельниківська, буд. 9, кв. 304) справа 
№ 206/1315/17, суддя Румянцев О. 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.

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької обл. (адре-
са суду: 23100, Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Образцо-
ва, 6) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться:

31.07.2017 об 11:30 до Марчук Сергій Йосипович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 23100, Вінницька обл., м. Жме-
ринка, вул. Кашевича, буд. 4, кв. 1) справа № 130/778/17,  
суддя Вернік В. М.

30.06.2017 о 08:30 до Дудар Альона Іванівна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 23127, Вінницька обл., Жмеринський 
р-н, с. Кудіївці, вул. Козацька, буд.10) справа № 130/466/17, 
суддя Шепель К. 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.

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає Авласевича Олександра Микола-
йовича, Єгорова Миколу Михайловича, Чередниченка Вікто-
ра Сергійовича як відповідачів у судове засідання по цивіль-
ній справі № 426/5907/17 за позовною заявою представни-
ка позивача Публічного акціонерного товариства «Держав-
ний ощадний банк України» в особі філії — Луганського об-
ласного управління AT «Ощадбанк» — Бондар Ірини Ігорів-
ни до Авласевича Олександра Миколайовича, Єгорова Ми-
коли Михайловича, Чередниченка Віктора Сергійовича про 
стягнення заборгованості за договором, що відбудеться 12 
липня 2017 року об 11.00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

ОГОЛОШЕННЯ
щодо продажу активів (майна) ПАТ «БАНК КАМБІО»

Номер лота: Q82049b9602-Q82049b9608
Короткий опис активів в лоті Легкові автомобілі та основні засоби
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів  
(електронного аукціону)

www.prozorro.sale

Дата проведення  
відкритих торгів  
(електронного аукціону)

12.07.2017 р.

Час проведення відкритих  
торгів (електронного аукціону)

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

Детальна інформація  
щодо лота 

http://www.fg.gov.ua/not-
paying/liquidation/22-
kambio/14205-12072017-2

Звенигородський районний суд Черкась-
кої області викликає в судове засідання Пят-
ківського Олександра Миколайовича як від-
повідача в цивільній справі за позовом Пят-
ківської Наталії Олександрівни до Пятків-
ського Олександра Миколайовича про ро-
зірвання шлюбу, яке відбудеться 17 липня 
2017 року о 09.00 годині в приміщенні Зве-
нигородського районного суду Черкаської 
області за адресою: Черкаська обл., м. Зве-
нигородка, пр-т Шевченка, 12 а. У разі неяв-
ки до суду справа буде розглянута на підста-
ві наявних у ній доказів згідно з ч. 9 ст. 74,  
ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. В. Гончаренко

Ємільчинський районний суд Житомир-
ської області викликає відповідача Крупіна 
Михайла Олександровича у цивільній справі 
№ 277/336/17 за позовом ПАТ «Акцент Банк» 
до Крупіна Михайла Олександровича про 
стягнення заборгованості на попереднє судо-
ве засідання, яке відбудеться о 09 годині 10 
хвилин 18 липня 2017 року за адресою: Жи-
томирська область, смт Ємільчине, вул. Не-
залежності, 2. У разі неявки судове засідан-
ня буде проведено за відсутності відповіда-
ча Крупіна М. О.

Суддя І. І. Дармограй

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл. 
(адреса суду: 84100, Донецька обл., м. Слов’янськ,  
вул. Добровольського, 2) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення забор-
гованості, у судове засідання, яке відбудеться:

30.06.2017 о 09:40 до Скрипніков Сергій Федоро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 84101, Доне-
цька обл., м. Слов’янськ, вул. Коротченка, буд. 14) 
справа № 243/4414/17, суддя Кузнецов Р. В.

30.06.2017 о 10:00 до Андрейко Анна Сергіївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 84101, Донецька 
обл., м. Слов’янськ, вул. Ватутіна, буд. 26) справа  
№ 243/4419/17, суддя Кузнецов Р. В.

30.06.2017 о 10:10 до Панченко Олександр Воло-
димирович (останнє відоме місце реєстрації: 84100, 
Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Свердлова, буд. 
38, гурт.) справа № 243/4417/17, суддя Кузнецов Р. В.

30.06.2017 о 09:50 до Цапко Олександр Васильо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 84101, Доне-
цька обл., м. Слов’янськ, вул. Річна, буд. 8) справа  
№ 243/4415/17, суддя Кузнецов Р. В.

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

Чернігівський районний суд Запорізької області ви-
кликає у судове засідання, яке відбудеться о 09 год. 00 
хв.  29 червня 2017 року в приміщенні Чернігівського ра-
йонного суду Запорізької області за адресою: Запорізь-
ка область, смт Чернігівка, вул. Соборна (Леніна), буд. 
391, Плохотнюка Сергія Федоровича, останнє відоме міс-
це реєстрації: Запорізька область, Чернігівський район, 
смт Чернігівка, вул. Шкільна, 11, кв. 16 та Плохотнюк Оль-
гу Миколаївну, останнє відоме місце реєстрації: Запо-
різька область, Чернігівський район, смт Чернігівка, вул. 
Шкільна, 11, кв. 16 як відповідачів по цивільній справі  
№ 329/475/17 за позовом Мамич Любові Андріївни до Пло-
хотнюка Сергія Федоровича, Плохотнюк Ольги Миколаївни, 
Комунального підприємства «Імпульс» про визнання дого-
вору купівлі-продажу житлової квартири дійсним. 

Суддя Богослов А. В.

Відповідно до ст. ст. 74—76 ЦПК України Примор-
ський районний суд м. Одеси (суддя Ільченко Н. А.) 
викликає в судове засідання як відповідача Отро-
шенка Сергія Михайловича по цивільній справі  
№ 522/3645/17 за позовом Обслуговуючого коопера-
тиву «Говорова, 8» до Отрошенка Сергія Михайлови-
ча про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 27 червня 2017 ро-
ку о 14 год. 00 хв. за адресою: м. Одеса, вул. Балків-
ська, 33, каб. 224.

У випадку неявки у судове засідання зазначеної 
особи, справа буде розглянута за його відсутності.

В провадженні судді Костянтинівського міськрайон-
ного суду Донецької області О. В. Стадченко знаходить-
ся кримінальне провадження № 233/2982/17 за обвину-
ваченням Федяніна Максима Сергійовича у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5  
КК України зареєстрованого за адресою: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, мікрорайон Зелений, буд. 12, кв. 175.

Суд викликає обвинуваченого Федяніна Максима Сер-
гійовича у підготовче судове засідання на 29 червня 2017 
року о 14 годині 00 хвилин, яке відбудеться у приміщен-
ні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької об-
ласті за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, 
пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Арзуманян 
Нателу Валеріковну як відповідача в судове засідан-
ня по цивільній справі № 426/7345/17 за позовною 
заявою Публічного акціонерного товариства «ЕНЕР-
ГОБАНК» до Арзуманян Натели Валеріковни про 
стягнення заборгованості, що відбудеться 30 червня 
2017 року о 16.00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

В провадженні судді Бердянського міськрайонно-
го суду Черткової Н. І. знаходиться цивільна справа  
№ 310/1521/17 за позовом Колосової Олени Миколаїв-
ни до Пінчук Людмили Іллівни про визнання особи та-
кою, що втратила право користування житловим примі-
щенням.

Розгляд справи призначено на 05.07.2017 року на 
11.00 годину в приміщенні Бердянського міськрайонно-
го суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, 
вул. Консульська, 64, каб. 502, суддя Черткова Н. І., тел. 
3-63-75.

Суд викликає як відповідачку Пінчук Людмилу Іллівну.
У разі неявки відповідача, справа буде розглянута за 

наявними в ній матеріалами.

У зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом По-
зднякової Оксани Анатоліївни до Позднякова Валерія Дми-
тровича про розірвання шлюбу Славутський міськрайонний 
суд Хмельницької області викликає як відповідача Поздня-
кова Валерія Дмитровича, останнє відоме місце реєстрації:  
с. Сеневир, Міжгірського району, Закарпатської області у су-
дове засідання, що відбудеться 29 червня 2017 року о 08 го-
дину 00 хвилин в приміщенні суду за адресою: м. Славута, 
вул. Я. Мудрого, 48-А, Хмельницької області.

Позднякову Валерію Дмитровичу надати заперечення 
проти позову та докази, якими вони обҐрунтовуються.

У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута у 
відсутність відповідача.

Суддя Шевчук В. В.
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Солом’янський районний суд міста Києва (м. Київ, вул. Полковни-
ка Шутова, 1, каб. 21) викликає на 29.11.2017р. о 10 год. 00 хв. Свіжо-
го Олега Вікторовича та Свіжого В’ячеслава Вікторовича, як відповіда-
чів у цивільній справі №760/22671/16-ц (№2/760/1267/17) у справі за 
позовом Федченко Мирослави Віталіївни до Свіжого Олега Вікторови-
ча, Свіжого В’ячеслава Вікторовича про відшкодування шкоди, завда-
ної внаслідок ДТП.

У разі неявки справу буде розглянуто за відсутності відповідача та 
третьої особи.

Суддя Коробенко С. В.

Гуляйпільський районний суд Запорізької області викликає Бейтула-

єву Ірину Миколаївну, як відповідачку в цивільній справі № 315/526/17 

за позовом Бейтулаєва Енвера Ібрагімовича до Бейтулаєвої Ірини Ми-

колаївни про розірвання шлюбу, у судове засідання, яке відбудеться 2 

серпня 2017 року о 09 годині в приміщенні Гуляйпільського районно-

го суду Запорізької області за адресою: Запорізька область, Гуляйпіль-

ський район, м. Гуляй Поле, вул. Велика, 31.

Втрачене свідоцтво 
про виключення 

з Державного суднового реєстру 
України по судну «RXT-X iS», 

реєстраційний номер 
«ua 3361 DN», що належить 

Брагінському Віктору 
Володимировичу, 

вважати недійсним.

Втрачений судновий 

білет №011237 на човен 

з бортовим номером 

«КИВ-1059-К», виданий на ім’я 

Бабенка Сергія Володимировича, 

вважати недійсним.

Глухівський міськрайонний суд Сумської області 
повідомляє про відкриття провадження в справі за 
позовною заявою Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Фінансова компанія «Серет» до Тюльпи 
Ніни Володимирівни про стягнення боргу за кредит-
ним договором.

Справу призначено до розгляду в судовому засі-
данні на 11.07.2017 року об 11 год. 00 хв.

Вам необхідно з’явитися в судове засідання на 
вказану дату.

Суддя А. О. Колодяжний

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викли-
кає як відповідачів: Шевченко Олену Ігорівну та Шевченка 
Дмитра Володимировича, відоме місце проживання: 94000, 
м. Стаханов, пров. Малий, 20, у судове засідання з розгля-
ду цивільної справи за позовом ПАТ «Державний ощадний 
банк України» в особі філії — Луганського обласного управ-
ління AT «Ощадбанк» до Шевченко Олени Ігорівни, Шевчен-
ка Дмитра Володимировича про стягнення боргу за кредит-
ним договором, яке відбудеться 6 липня 2017 року о 13 го-
дині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У разі 
неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме справу 
без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Токмацький районний суд Запорізької облас-
ті викликає в судове засідання Латишеву Єлизаве-
ту Федорівну як відповідачку по цивільній справі 
№328/1165/17-ц за позовом Приватного акціонерно-
го товариства «Маріупольський металургійний ком-
бінат імені Ілліча» до Латишевої Єлизавети Федорів-
ни про розірвання договору оренди.

Судове засідання відбудеться 04.07.2017 року о 13 
годині 20 хвилин у приміщенні Токмацького район-
ного суду Запорізької області за адресою: Запорізь-
ка область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28.

Суддя Курдюков В. М.

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає в 
судове засідання відповідачів: Москаленка Сергія 
Анатолійовича, Дружину Оксану Сергіївну по цивіль-
ній справі за позовом Москаленко Галини Аркадіїв-
ни до Москаленка Сергія Анатолійовича, Дружиної 
Оксани Сергіївни, третя особа — Служба у справах 
дітей, про позбавлення батьківських прав.

Явка в судове засідання обов’язкова! Про причи-
ни неявки необхідно повідомити суд. Засідання су-
ду відбудеться 18.08.2017 року об 11.00 год. за адре-
сою: м. Суми, вул. Першотравнева, 12, каб. 11, пов. 2.

Суддя І. Г. Бичков

Апеляційний суд м. Києва викликає як відповіда-
чку Шеховцову Вікторію Григорівну на 13 липня 2017 
року о 14 год. 30 хв. у справі за апеляційною скаргою 
ПАТ «Державний ощадний банк України» на рішення 
Солом’янського районного суду м. Києва від 12 квіт-
ня 2017 року у справі за позовом ПАТ «Державний 
ощадний банк України» до Шеховцової Вікторії Гри-
горівни про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Справа розглядається в приміщенні Апеляційно-
го суду м. Києва (м. Київ, вул. Солом’янська, 2-А,  
суддя-доповідач Н. В. Поліщук).

Приазовський районний суд Запорізької області викли-
кає відповідачку Беззапонну Людмилу Володимирівну (міс-
це проживання: Донецька область, Новоазовський район,  
с. М.Качкари, пров. Шкільний) у судове засідання по цивіль-
ній справі №325/631/17 за позовом ПАТ «ММК ім. Ілліча» до 
Беззапонної Л. В. про розірвання договору оренди, яке при-
значене на 18.07.2017 року о 09.00 годині в приміщенні су-
ду (вул. Пушкіна, 5, смт Приазовське Приазовського райо-
ну Запорізької області). З опублікуванням оголошення про 
виклик, відповідачка вважається повідомленою про розгляд 
справи. В разі неявки відповідачки до суду, неповідомлення 
нею про зміну місця проживання (перебування), або причи-
ни неявки, застосовуються наслідки, передбачені статтями 
77, 169 ЦПК України.

Суддя Пантилус О. П.

Саратський районний суд Одеської області (68200, 
смт Сарата Одеської області, вул. Крістіана Вернера, 
107, суддя Кожокар Т. Я.) викликає в судове засідан-
ня на 31 липня 2017 року о 16 годині 00 хвилин від-
повідача Іванова Геннадія Валерійовича, який заре-
єстрований: с. Ройлянка, вулиця Центральна, 131 
Саратського району Одеської області, по цивільній 
справі за позовом Товариства з додатковою відпові-
дальністю страхова компанія «Альфа-Гарант» до Іва-
нова Геннадія Валерійовича про відшкодування шко-
ди.

В разі неявки та невиконання обов’язку повідоми-
ти суд про причину неявки, справу буде вирішено без 
вашої участі за наявними в ній доказами.

Старобільський районний суд Луганської облас-
ті викликає Островерхова Олександра Вікторови-
ча, який мешкає: Луганська область, м. Антрацит, 
вул. Миру, 23/3, як відповідача в судове засідан-
ня по цивільній справі №431/2130/17, провадження 
№2/431/828/17 за позовом ПАТ «Кредобанк» до Ост-
роверхова О. В. про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, що відбудеться 6 липня 2017р. 
о 08.30 год. у приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-«а». У 
разі неявки на вказане судове засідання, суд розгля-
датиме справу без вашої участі на підставі ч. 4 ст. 169 
ЦПК України.

Суддя І. В. Кудрявцев

Шевченківський районний суд міста Ки-
єва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтя-
рівська, 31-А, викликає на 18.07.2017 ро-
ку о 13 год. 30 хв. відповідачку Стрельчук 
Людмилу Іванівну за позовом Приватного 
акціонерного товариства «Страхова ком-
панія «Аверс» до Стрельчук Людмили Іва-
нівни про відшкодування шкоди, завданої 
дорожньо-транспортною пригодою.

Відповідачка викликається в судове за-
сідання, у разі неявки справа розглядати-
меться в її відсутність.

Суддя Рибак М. А.

В провадженні судді Бердянського 
міськрайонного суду Черткової Н. І. зна-
ходиться цивільна справа № 310/3008/17 
за позовом Варфоломєєвої Тетяни Вікто-
рівни до Варфоломєєва Олександра Гри-
горовича про розірвання шлюбу.

Розгляд справи призначено на 
07.07.2017 року о 08.30 годині в примі-
щенні Бердянського міськрайонного суду 
за адресою: Запорізька область, м. Бер-
дянськ, вул. Консульська, 64, каб. 502, 
суддя Черткова Н . І., тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідача Варфоло-
мєєва Олександра Григоровича.

У разі неявки відповідача, справа бу-
де розглянута за наявними в ній матері-
алами.

Суворовський районний суд м. Одеси 
викликає як відповідача Стебаєва Олек-
сандра Сергійовича за позовом Стеба-
євої Тетяни Володимирівни до Стебає-
ва Олександра Сергійовича про розірван-
ня шлюбу. Судове засідання відбудеться 
13.07.2017р. о 10 год. 00 хв. у приміщен-
ні Суворовського районного суду м. Оде-
си за адресою: м. Одеса, вул. Чорномор-
ського козацтва, 68, зала судових засі-
дань № 17. У разі неявки Стебаєва Олек-
сандра Сергійовича в судове засідання, 
воно буде проведене у його відсутність.

Суддя Н. В. Виноградова

Краснолиманським міським судом До-
нецької області (84406, м. Лиман, вул. Не-
залежності, 13) розглядається цивіль-
на справа № 236/1585/17 за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства Комер-
ційний банк «ПриватБанк» до Кубата Надії 
Миколаївни про стягнення заборгованості 
за кредитним договором.

Відповідачка Кубата Надія Миколаївна 
викликається до каб. № 12 суду на 10 лип-
ня 2017 року о 15 годині 00 хвилин, для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У ра-
зі неявки відповідачки, справа буде роз-
глянута в її відсутність за наявними дока-
зами.

Суддя Саржевська I. B.

Старобільський районний суд Луган-
ської області викликає Лахтіна Юрія Олек-
сандровича, який мешкає: Луганська об-
ласть, м. Антрацит, смт Щотове, вул. Ба-
зарна, 17«А», як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі №431/2125/17, 
провадження №2/431/825/17 за позовом 
ПАТ «Державний ощадний банк України» 
до Лахтіна Ю.О. про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, що відбу-
деться 6 липня 2017р. о 08.15 год. у при-
міщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-«а». 
У разі неявки на вказане судове засідання, 
суд розглядатиме справу без вашої участі 
на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. В. Кудрявцев

 Сєвєродонецький міський суд Луганської обл. (адреса суду: 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, 
вул. Леніна, 19) повідомляє  про те, що по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»:

 29.11.2016 до Коновалов Геннадій Юрійович (останнє відоме місце реєстрації: 94016, Луганська обл., 
м. Стаханов, вул. Надії Курченко, буд. 7, кв. 46) справа № 428/11007/16-ц, суддя Юзефович І. О.

29.11.2016 до Давиденко Валерій Валентинович (останнє відоме місце реєстрації: 94000, Луганська 
обл., м. Стаханов, вул. Б. Хмельницького, буд. 25, кв. 30) справа № 428/10994/16-ц, суддя Юзефович І. О.

30.11.2016 до Щесняк Наталія Миколаївна (останнє відоме місце реєстрації: 94000, Луганська обл.,  
м. Стаханов, вул. 70 років Жовтня, буд. 9, кв. 35) справа № 428/11012/16-ц, суддя Юзефович І. О.

30.11.2016 до Шинкарьова Юлія Володимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 94016, Луганська 
обл., м. Стаханов, вул. Карла Лібкнехта, буд. 86, кв. 2) справа № 428/11013/16-ц, суддя Юзефович І. О.

12.12.2016 до Вовк Андрій Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 94016, Луганська обл.,  
м. Стаханов, вул. Фестивальна, буд. 53, кв. 44) справа № 428/4000/16-ц, суддя Юзефович І. О.

16.01.2017 до Дмитрієв Ігор Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 94092, Луганська обл., 
Стаханівська міська рада, м. Теплогірськ, вул. Чайкіной Лізи, 13а, кв. 30) справа № 428/4169/16-ц,  
суддя Юзефович І. О.

16.01.2017 до Страховецька Олександра Юріївна (останнє відоме місце реєстрації: 94000, Луганська 
обл., м. Стаханов, вул. Курченко, буд. 20а, кв. 7) справа № 428/6047/16-ц, суддя Юзефович І. О.

16.01.2017 до Клюєв Олександр Віталійович (останнє відоме місце реєстрації: 94013, Луганська обл., 
м.  Стаханов, вул.  Леніна,  буд.  17, кв. 22) справа № 428/3736/16-ц, суддя Юзефович І. О.

16.01.2017 до Трубій Вячеслав Ігоревич (останнє відоме місце реєстрації: 94007, Луганська обл.,  
м. Стаханов, вул. Трамвайна, буд. 85, кв. 2) справа № 428/3372/16-ц, суддя Юзефович І. О.

16.01.2017 до Аджауров Ігор Анатолійович (останнє відоме місце реєстрації: 94092, Луганська обл.,  
м. Стаханов, вул. Шепетівська, буд. 6, кв. 2) справа № 428/4190/16-ц, суддя Юзефович І. О.

17.01.2017 до Борзенко Роман Сергiйович (останнє відоме місце реєстрації: 94000, Луганська обл.,  
м. Стаханов, вул. 70 рокiв Жовтня, буд. 7, кв. 55) справа № 428/9285/16-ц, суддя Юзефович І. О.

17.01.2017 до Лісютіна Ірина Анатоліївна (останнє відоме місце реєстрації: 94003, Луганська обл.,  
м. Стаханов, вул. Пестеля, буд. 84) справа № 428/4194/16-ц, суддя Юзефович І. О.

17.01.2017 до Фірсова Анастасія Сергіївна (останнє відоме місце реєстрації: 94010, Луганська обл.,  
м. Стаханов, вул. Осипенка, буд. 6, кв. 2) справа № 428/9983/16-ц, суддя Юзефович І. О.

17.01.2017 до Петроченко Андрій Євгенович (останнє відоме місце реєстрації: 94095, Луганська 
обл., Стахановська міська рада, м. Алмазна, вул. Камська, буд. 20а) справа № 428/9988/16-ц, суддя  
Юзефович І. О.

17.01.2017 до Рябих Павло Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 93200, Луганська обл., Ста-
хановський р-н, м. Ірміно, вул. Шепетовська, буд. 18, кв. 6) справа № 428/4431/16-ц, суддя Юзефович І. О.

17.01.2017 до Черна Олена Володимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 94000, Луганська обл.,  
м. Стаханов, пр. Леніна, буд. 16, кв. 32) справа № 428/9976/16-ц, суддя Юзефович І. О.

18.01.2017 до Бєсєда Валерій Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 94013, Луганська обл., 
м. Стаханов, вул. Станіславського, буд. 1) справа № 428/9282/16-ц, суддя Юзефович І. О. було ухвалено 
заочне рішення, позовні вимоги задоволені повністю або частково.

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

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (адреса суду: 84511, Донецька 
обл., м. Артемівськ, вул. Артема, 5) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

29.06.2017 о 08:20 до Профатілов Юрій Віталійович (останнє відоме місце реє-
страції: 84522, Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Сіверськ, вул. Маяковського, буд. 
7а) справа № 219/2002/17, суддя Фролова Н. М.

29.06.2017 о 08:40 до Аліфашкін Артем Володимирович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 84501, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Горького, буд. 46) справа  
№ 219/2824/17, суддя Фролова Н. М.

03.07.2017 о 10:45 до Деркачова Олена Анатоліївна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 84502, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Перемоги, буд. 33, кв. 1) справа  
№ 219/2832/17, суддя Дубовик Р. Є.

03.07.2017 об 11:00 до Мосієнко Наталя Володимирівна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 84536, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Тевосяна, буд. 30) справа  
№ 219/2760/17, суддя Дубовик Р. Є.

29.06.2017 о 12:30 до Грицутенко Віталій Геннадійович (останнє відоме місце 
реєстрації: 84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Оборони, буд. 19, кв. 45) справа  
№ 219/2237/17, суддя Павленко О. М.

29.06.2017 о 08:30 до Капінус Ірина Вікторівна (останнє відоме місце реє-
страції: 84522, Донецька обл., м. Сіверськ, вул. Комсомольська, буд. 31) справа  
№ 219/2733/17, суддя Фролова Н. М.

12.07.2017 о 10:00 до Іскакова Юлія Анатоліївна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 84507, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Горького, буд. 59, кв. 73) справа  
№ 219/4068/17, суддя Дубовик Р. Є.

29.06.2017 о 08:10 до Ковальова Світлана Володимирівна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 84548, Донецька обл., м. Соледар, вул. Мічуріна, буд.  59) справа  
№ 219/2335/17, суддя Фролова Н. М.

03.07.2017 о 08:30 до Молчанова Юлія Володимирівна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 84792, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Ціолковського, буд. 31) справа  
№ 219/2570/17, суддя Фролова Н. М.

04.07.2017 об 11:00 до Катрага Олена Яківна (останнє відоме місце реєстрації: 
84551, Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Часів Яр, вул. Шевченка, буд.  20) справа 
№ 219/3124/17, суддя Дубовик Р. Є.

09.08.2017 о 09:40 до Чебанова Олеся Ігорівна (останнє відоме місце реєстрації: 
84545, Донецька обл., м. Соледар, вул. Бездворного, буд. 80) справа № 219/3637/17, 
суддя Радченко Л. А.

12.07.2017 о 10:15 до Прасоленко Микола Сергійович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Польова, буд. 13) справа  
№ 219/4038/17, суддя Дубовик Р. Є.

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

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

Новоархангельський районний суд Кі-
ровоградської області викликає Рябошап-
ко Ольгу Миколаївну, останнє відоме міс-
це проживання якої: с. Торговиця, Ново-
архангельського району, Кіровоградської 
області, вул. Степова, 29, як відповіда-
ча у судове засідання у цивільній справі  
№ 394/847/16-ц за позовом ТОВ «Фінан-
сова компанія «Європейська агенція з по-
вернення боргів» до Рябошапко Ольги 
Миколаївни про стягнення заборгованості 
за кредитним договором, що відбудеться 
29 червня 2017 року о 10 годині 00 хвилин 
в приміщенні суду за адресою: смт Ново-
архангельськ, Кіровоградська область, 
вул. Слави, 26.

У разі неявки на вказане судове засі-
дання суд розглядатиме справу без вашої 
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. П. Партоліна

Марківський районний суд Луганської 
обл. (адреса суду: 92400, Луганська обл., смт 
Марковка, пл. Октябрська, 31) повідомляє,  
що по цивільній справі за позовом ПАТ «Ак-
центбанк»:

18.10.2016 до Кудряшов Олексій Вячес-
лавович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 91019, Луганська обл., м. Луганськ, 
вул. Станіславського, буд. 118а) справа  
№ 417/2790/16-ц, суддя Сурнина Л. А. було 
ухвалено заочне рішення, позовна вимога 
задоволена повністю або частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по 
справі, що заочне рішення може бути пере-
глянуто шляхом подання заяви протягом де-
сяти днів з дня опублікування цього оголо-
шення.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за 
позовною заявою ПАТ «Родовід Банк» до Фірсенкова Юрія Анатолійовича, Маркітанової Інни Валеріївни про стяг-
нення заборгованості.

Відповідач по справі: Фірсенков Юрій Анатолійович (зареєстрований за адресою: 83031, м. Донецьк, вул. Завєтна, 
7/2) викликається на 5 липня 2017 року о 09.00 год. до суду, каб. №8, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачка по справі: Маркітанова Інна Валеріївна (зареєстрована за адресою: 83119, м. Донецьк, вул. Щети-
ніна, 1а/64) викликається на 5 липня 2017 року о 09.00 год. до суду, каб. №8, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачі, зареєстроване місце проживання (перебування), місцезнаходження чи місце роботи яких невідоме, 
викликаються в суд через оголошення у пресі. З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачі вважаються 
повідомленими про час і місце розгляду справи.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачі 
повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у їхню відсутність.

Суддя О. В. Довженко

Городоцький районний суд Хмельницької обл. (адреса суду: 32000, Хмельницька обл., м. Городок, вул. Шевчен-
ка, 48) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться:

07.08.2017 о 13:45 до Ринда Світлана Федорівна (останнє відоме місце реєстрації: 32002, Хмельницька обл.,  
м. Городок, вул. Індустріальна, буд. 2, кв. 45) справа № 672/584/17, суддя Сакенов Ю. К.

09.08.2017 о 14:30 до Вандоляк Вадим Вячеславович (останнє відоме місце реєстрації: 32000, Хмельницька обл., 
м. Городок, пров. Чехова, буд. 2) справа № 672/272/17, суддя Сакенов Ю. К.

08.08.2017 о 13:30 до Кушнірук Роман Анатолійович (останнє відоме місце реєстрації: 32056, Хмельницька обл., 
Городоцький р-н, с. Завадинці, Гагарина) справа № 672/290/17, суддя Сакенов Ю. К.

11.08.2017 о 13:50 до Гулько Денис Анатолійович (останнє відоме місце реєстрації: 32000, Хмельницька обл.,  
м. Городок, вул. Шевченка, буд. 24, кв. 11) справа № 672/194/17, суддя Сакенов Ю. К.

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

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ПОСТАТІ. У Полтаві вшану-
вали пам’ять вченого світово-
го рівня, творця й теоретика 
ракетно-космічної техніки 
Юрія Кондратюка з нагоди 
120-річчя від дня його наро-
дження. 

Як відомо, Юрій Кондра-
тюк народився 21 червня 
1897 року в Полтаві. Та по-
при те, що завдяки його роз-
рахункам американці вперше 
побували на Місяці, в житті ви-
датного інженера був період, коли 
його вважали надуманою особою. Зокрема, коли у 1960 році 
Інститут природознавства та техніки запланував видати збір-
ник вибраних творів знаних у всьому світі фахівців у галузі 
міжпланетних сполучень, серед яких мав бути і Юрій Кондра-
тюк, науковець Олександр Чижевський засумнівався, що та-
ка людина насправді існувала. А все тому, що Юрій Кондра-
тюк — псевдонім винахідника. Справжнє його ім’я Олександр 
Шаргей. У ході дослідження провели спеціальну криміналіс-
тичну експертизу. Нею довели, що Шаргей та Кондратюк — 
одна особа. 

«Висновки експертизи дозволили видати збірник, який по-
бачив світ у 1964 році. Це й стало початком дослідження діяль-
ності Кондратюка-Шаргея», — каже кандидат історичних на-
ук, завідувач науково-дослідного сектору Полтавського музею 
авіації та космонавтики ім. Ю. Кондратюка Ірина Пістоленко. А 
полтавський вчений, доктор фізико-математичних наук Олек-
сандр Руденко розповів, що значний внесок у вивчення й від-
новлення історичної правди про життєвий шлях Юрія Кондра-
тюка зробив його двоюрідний брат, полтавець, інженер-підпол-
ковник, викладач Військово-повітряної інженерної академії іме-
ні Жуковського Анатолій Даценко.

Згодом на його честь стали відкривати музеї, пам’ятні знаки. 
За інформацією начальника управління культури Полтавської 
облдержадміністрації Геннадія Фасія, місяць тому пам’ятник 
Юрієві Кондратюку встановили й на території Полтавського на-
ціонального технічного університету, названого на честь ви-
датного земляка.

«Одержима» по-щепкінськи 
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

БРАВО! Цими днями на 
оновленій малій сцені Сум-
ського обласного академіч-
ного театру драми та музич-
ної комедії імені М. Щепкіна, 
яка після реконструкції стала 
мистецьким шедевром, від-
бувся прем’єрний показ ви-
стави «Одержима» за твором 
Лесі Українки. 

Численні глядачі побачи-
ли талановите сучасне прочи-
тання відомого твору з оригі-
нальним його трактуванням, 
високою майстерністю ак-
торської гри, вишуканим мис-
тецьким стилем і неординар-
ним сценічним оформленням.

Як розповів директор теа-
тру заслужений діяч мистецтв 
Микола Юдін, сумські май-
стри сцени доклали багато 
зусиль і професійного вміння, 

щоб притча на одну дію зася-
яла притаманними їй барва-
ми й відтінками. Адже відомо, 
що театральна доля «Одер-
жимої» не завжди була при-
хильною до твору.

«Одержима» — це інтер-
претація відомого біблійного 
сюжету, в якому головна ге-
роїня — любов. Міріам пізнає 
її поруч з Месією в образі Ма-
рії Магдалини; поруч з Месією 

як Отцем, будучи творінням 
Господнім; поруч з Месіє ю як 
Сином Божим в образі Діви 
Марії. Вона проходить з ним 
усі випробування: в пустелі 
— страждання; у Гетсиман-
ському саду — зраду; на Гол-
гофі — смерть. Та чи вдаєть-
ся їй збагнути, яка любов є іс-
тинною? Та, що дарує спокій, 
чи та, що породжує «одержи-
мість»? 

У виставі зайняті заслу-
жений артист Сергій Медін, 
артисти Катерина Саченко, 
Юрій Оноприйко і Юрій Са-
довничий, режисура і сцено-
графія Романа Козака, а кос-
тюми Любові Медвідь.

Саме «Одержима» пред-
ставлятиме сумський колек-
тив на Міжнародному фести-
валі «І люди, і ляльки», який 
проходитиме на початку липня 
у Львові й у якому братимуть 
участь закордонні колективи.

ПОГОДА НА ЗАВТРА
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 25 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +11  +16 +25  +30 Черкаська +11  +16 +25  +30
Житомирська +11  +16 +25  +30 Кіровоградська +12  +17 +25  +30
Чернігівська +11  +16 +25  +30 Полтавська +11  +16 +24  +29
Сумська +10  +15 +24  +29 Дніпропетровська +12  +17 +26  +31
Закарпатська +12  +17 +26  +31 Одеська +17  +22 +27  +32
Рівненська +11  +16 +25  +30 Миколаївська +14  +19 +27  +32
Львівська +11  +16 +25  +30 Херсонська +17  +22 +27  +32
Івано-Франківська +11  +16 +26  +31 Запорізька +14  +19 +25  +30
Волинська +11  +16 +25  +30 Харківська +11  +16 +24  +29
Хмельницька +11  +16 +25  +30 Донецька +13  +18 +25  +30
Чернівецька +11  +16 +26  +31 Луганська +10  +15 +25  +30
Тернопільська +11  +16 +25  +30 Крим +15  +20 +25  +30
Вінницька +11  +16 +25  +30 Київ +13  +15 +27  +29

Укргiдрометцентр

ФОТОФАКТ

З ПОЧУТТЯМ ГУМОРУ. Є 
в українців така вишукана ма-
нера: заскочить якась надзви-
чайна подія — ми її пережи-
вемо, віддихаємося, станемо 
міцнішими, поборемо всі наві-
яні комплекси, а з часом мож-
на і посміятися над тим, що 
трапилося. Погодьтеся, при-
таманне таке не всім націям.

Два тижні в столичному 
«Шоколадному будинку» при-
ваблювала глядачів з почут-
тям гумору незвична вистав-
ка, на якій були представле-
ні роботи, відомі як карикату-
ри «без слів». Історія їх наро-
дження бере початок у шіст-
десятих роках минулого сто-
ліття, коли на сторінках газет 
і журналів почали з’являтися 
маленькі чорно-білі малюнки 
«без слів», які нині перетво-
рилися на самодостатній вид 
мистецтва зі своїми правила-
ми, методами, філософією, 
лідерами й визнаними май-
страми.

Зорганізувала експозицію 
вітчизняна Асоціація карика-
туристів, яка об’єднує май-
стрів гострого олівця. Серед її 
членів — неодноразові пере-
можці і лауреати міжнародних 
конкурсів. За час незалеж-
ності України наші художники 
отримали понад сімсот при-
зів різного ґатунку на найпре-
стижніших міжнародних ви-
ставках карикатури в різних 
країнах на всіх континентах.

Найголовніший захід, який 
проводить асоціація, — Між-
народний конкурс карикатур 
«Незалежність», а загалом 
вона провела 25 конкурсів і 
понад 50 виставок. 

«У карикатурі потрібно ба-
чити суть явища. Та намалю-
вати таке непросто. Інакше 
це буде звичайне креслення, 
звичайна ілюстрація. Подати 
суть із трюком, вивернути її 
навиворіт, використати гіпер-
болу, зіставлення того, що не 
зіставляється», — ось у чому 
перчинка українського сати-
ричного малюнка, перекона-
ний незмінний голова прав-
ління Асоціації карикатуристів 
України Костянтин Казанчев.
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Натхненники виставки Костянтин Казанчев (праворуч) 
і Георгій Майоренко переконані, що творчість 

карикатуриста багатогранна

Олександр Костенко, м. Дніпро Вадим Симинога, м. Херсон

«Одержима» представлятиме сумський колектив 
на Міжнародному фестивалі «І люди, і ляльки»
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