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Про останні нововведення 
у призначенні субсидій розповів 
директор департаменту 
державної соцдопомоги 
Мінсоцполітики Віталій Музиченко

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення 
змін до Державної цільової економічної програми 
енергоефективності і розвитку сфери виробництва 
енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії 
та альтернативних видів палива на 2010—2017 роки»

дОкумеНТИ

4

кОНкуРС. Цього року місця держзамовлення 
отримуватимуть медичні виші, які оберуть 
найбільше абітурієнтів з найвищими балами ЗНО

3

Начальник Генштабу про плідне співробітництво 
зі Сполученими Штатами

Для закупівлі ліків 
створять 
нове агентство 

РЕФОРМИ. Міністерство охорони здоров’я  подало в Кабмін 
проект постанови про створення національного закупівельного 
агентства, яке займатиметься закупівлею ліків і медичних ви-
робів, повідомила журналістам в.о. міністра охорони здоров’я 
Уляна Супрун, інформує УНІАН. За словами чиновниці, трива-
ють останні узгодження деталей щодо створення нової струк-
тури. «У 2019-му ми зможемо перейти на закупівлі ліків укра-
їнським агентством, яке забезпечуватиме не тільки державний 
рівень закупівель, а й регіональний», — заявила Уляна Супрун.

Тим часом МОЗ опублікувало новий реєстр препаратів, які бе-
руть участь в урядовій програмі «Доступні ліки» та які пацієнти із 
серцево-судинними захворюваннями, діабетом ІІ типу та бронхі-
альною астмою можуть отримати безкоштовно або з незначною 
доплатою, повідомляє прес-служба відомства. До оновленого 
реєстру ліків увійшло 199 препаратів від 43 виробників, з яких 
21 виробник із країн ЄС, 17 —  з України, 4 — Індії, 1 — Ізраїлю. 
Нагадаємо, що раніше у програмі брали участь 157 препаратів.

ЦИТАТА дНЯ

ВІКТОР МУЖЕНКО:

ЦИФРА дНЯ

27 111
ОСББ діють в україні cтаном 

на 1 липня. На сьогодні близько 20% 
багатоквартирних будинків перебувають 

в управлінні їхніх співвласників 

«Консультативно-
дорадча допомога, яку 
надають американські 

радники, а також 
підготовка особового 

складу американськими 
інструкторами 

значно посилюють 
Збройні сили».

Медику потрібні 
знання, а не «липа»

Вудок вистачить на всіх
НА ЧАСІ. Фахівці Центру зайнятості вільних людей безплатно навчають переселенців 
професій, конкурентоспроможних на ринку праці

Інна КОСЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

Для переселенців з окупова
них територій Криму й Дон

басу із самого початку їх пере
міщення на території, підконт
рольні українській владі, най

проблемнішими питаннями бу
ли житло і робота. Час минає, 
потік переселенців істотно змен
шується, а з ним і гострота про
блеми. Із житлом люди якось на
вчилися давати собі раду, а що
до роботи в них з’явилося чима
ло помічників, готових підстави

ти плече і з пошуком вакансії, і з 
навчанням. Один з таких поміч
ників — громадська організація 
«Центр зайнятості вільних лю
дей» (ЦЗВЛ), яка виникла ще з 
часів Революції гідності. А ко
ли після російського вторгнення 
ринула хвиля внутрішньо пере

міщених осіб, ЦЗВЛ переключив 
діяльність на них.

Міфи про те, що до пересе
ленців з Донбасу на новому місці 
місцеві жителі ставляться якось 
«не так» — з підозрою чи від
верто негативно, розвіюють са
мі внутрішньо переміщені особи. 

Зокрема, колишня донеччанка, а 
нині киянка Ольга Журавльова, 
родина якої переїхала до столи
ці з самого початку окупації До
нецька, розповіла, що не 
відчуває жодних незруч
ностей у спілкуванні з су
сідами чи колегами.
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документи
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 19 липня 2017 р. № 532 

Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для часткової 
компенсації вартості сільськогосподарської техніки 

та обладнання вітчизняного виробництва
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 

для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання ві-
тчизняного виробництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 
березня 2017 р. № 130 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 24, ст. 671), такі зміни:

абзац перший пункту 14 викласти в такій редакції:
«14. Мінагрополітики у межах обсягу відкритих асигнувань у місячний строк на 

підставі реєстру перераховує бюджетні кошти державному банку або банку, у ста-
тутному капіталі якого 75 і більше відсотків акцій належить державі, який в одноден-
ний строк перераховує їх на поточні рахунки сільськогосподарських товаровиробни-
ків пропорційно визначеним у реєстрі сумам.»;

у тексті Порядку слова «державний банк» в усіх відмінках і формах числа замі-
нити словами і цифрами «державний банк або банк, у статутному капіталі якого 75 і 
більше відсотків акцій належить державі,» у відповідному відмінку і числі.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 19 липня 2017 р. № 539 
Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів,  
передбачених у державному бюджеті для здійснення  

заходів з реалізації державної політики у сфері  
відновлення та збереження національної пам’яті

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 

для здійснення заходів з реалізації державної політики у сфері відновлення та збе-
реження національної пам’яті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 5 травня 2015 р. № 421 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 50, ст. 1596; 2016 р., 
№ 28, ст. 1117), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  
від 19 липня 2017 р. № 539

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для здійснення заходів з реалізації державної політики у сфері 
відновлення та збереження національної пам’яті

1. Пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у держав-

ному бюджеті за програмою «Заходи з реалізації державної політики у сфері віднов-
лення та збереження національної пам’яті, забезпечення діяльності Національного 
меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні — Музею Революції гідності та Га-
лузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті» (далі – бю-
джетні кошти), для здійснення заходів з реалізації державної політики у сфері від-
новлення та збереження національної пам’яті.». 

2. Пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:
«ведення обліку, впорядкування та збереження місць поховань жертв Голодомо-

ру 1932–1933 років, масового голоду 1921–1923, 1946–1947 років та політичних ре-
пресій, воєн, борців за незалежність України у ХХ столітті, осіб, які брали участь у за-
хисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також в анти-
терористичних операціях.».

3. У пункті 4:
1) абзац третій викласти в такій редакції: 
«надання послуг у сфері історичних досліджень, послуг з підготовки, придбан-

ня інформаційно-довідкових, історичних, аналітичних, популяризаційних та методич-
них матеріалів;»;

2) після абзацу п’ятого доповнити абзацами такого змісту: 
«надання послуг із впорядкування, збереження, дослідження місць поховань, до-

гляду за могилами жертв Голодомору 1932–1933 років, масового голоду 1921–1923, 
1946–1947 років та політичних репресій, воєн, борців за незалежність України у ХХ 
столітті, осіб, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної 
цілісності України, а також в антитерористичних операціях;

надання послуг з виготовлення експозиційного обладнання, конструкцій, інфор-
маційно-просвітницьких стендів;».

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом восьмим.
4. Абзац третій пункту 6 викласти в такій редакції:
«вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефектив-

не використання державних коштів» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2793).».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 19 липня 2017 р. № 543 
Київ

Про створення галузевого державного архіву 
Міністерства юстиції у сфері виконання кримінальних 

покарань та пробації
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Створити галузевий державний архів Міністерства юстиції у сфері виконання 

кримінальних покарань та пробації шляхом перетворення галузевого державного ар-
хіву Державної пенітенціарної служби.

2. Міністерству юстиції затвердити у двомісячний строк Положення про галузевий дер-
жавний архів Міністерства юстиції у сфері виконання кримінальних покарань та пробації.

3. Міжрегіональним управлінням з питань виконання кримінальних покарань та 
пробації Міністерства юстиції забезпечити у шестимісячний строк передачу документів 
Національного архівного фонду, що створені у процесі провадження оперативно-роз-
шукової та іншої діяльності органів і установ виконання покарань, галузевому держав-
ному архіву Міністерства юстиції у сфері виконання кримінальних покарань та пробації.

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

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

Слов’янський міськрайонний 
суд Донецької області (84112, 
м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, 2) розглядає цивільну 
справу про розірвання шлюбу за 
позовом Зборовської Катерини 
Олександрівни до:

Відповідач: Зборовський Ти мур 
Юрійович, останнє місце реєстра-
ції та проживання: Донецька обл., 
м. Горлівка, вул. Леніна, буд. 29, 
кв. 1, викликається 1 серпня 2017 
року о 16 год. 10 хв. до суду для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується на-
дати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку непри-
буття відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки, 
інакше справа буде розглянута у 
його відсутність.

Суддя Кузнецов Р.В.

Коропський районний суд Чер-
нігівської області (вул. Кибальчича, 
12, смт Короп Чернігівської області, 
16200) викликає в судове засідання 
на 09.00 годину 9 серпня 2017 ро-
ку Бондаренка Михайла Олексан-
дровича, останнє відоме місце про-
живання: смт Короп Коропського 
району Чернігівської області, вул. 
Горького, 3/2, як відповідача по ци-
вільній справі за позовом Публічно-
го акціонерного товариства Комер-
ційний банк «Приватбанк» до Бон-
даренка Михайла Олександровича 
про стягнення заборгованості.

Явка до суду обов’язкова. В разі 
неявки відповідача, суд відповідно 
до вимог ст. 169 ЦПК України, спра-
ву розглядатиме за наявними мате-
ріалами в заочному порядку на під-
ставі наявних у ній доказів.

Суддя Т.П. Корзюк

Крюківський районний суд 
м. Кременчука (адреса суду: 39600, 
Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 
Красіна, буд. 37/49) викликає відпо-
відача за позовом ПАТ КБ Приват-
банк, про стягнення заборгованос-
ті, у судове засідання, яке відбу-
деться 03.08.2017 об 11:00 до Лазе-
ба Олександр Миколайович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 39625, 
Полтавська обл., м. Кременчук, пр. 
Манагарова, буд. 11, кв. 5) справа 
№ 537/1353/17, суддя Зоріна Д. О.

У разі неявки відповідача у при-
значений час або неповідомлен-
ня про причини неявки справа бу-
де 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 міс-
це проведення судового засідання.

Слов’янський міськрайонний 
суд Донецької області (84112, м. 
Слов’янськ, вул. Добровольського, 
2) розглядає цивільну справу за по-
зовом Мотинги Віктора Михайлови-
ча до Мотинги Олександра Вікторо-
вича про визнання особи такою, що 
втратила право користування жи-
лим приміщенням.

Відповідач: Мотинга Олександр 
Вікторович, останнє відоме місце 
реєстрації: м. Слов’янськ Донецької 
області, вул. Ізюмська, буд. 121, ви-
кликається 1 серпня 2017 року о 15 
год. 00 хв. до суду, для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачу пропонується на-
дати свої заперечення щодо позо-
ву та докази. У випадку неприбуття 
відповідач повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа 
буде розглянута у його відсутність.

Суддя Кузнецов Р.В.

Ірпінський міський суд викликає Третьякова Сергія Олександровича, останнє 
відоме місце проживання: м. Київ, вул. Шовковична, 7-а, кв. 72, як відповідача 
по справі за заявою Скирчук Ірини Іванівни про перегляд справи у зв’язку із но-
вовиявленими обставинами в судове засідання, яке відбудеться 3 серпня 2017 
року на 10 год. 50 хв. у приміщенні Ірпінського міського суду Київської області 
за адресою: м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7.

У зв’язку з розміщенням оголошення в газеті, учасники процесу вважаються 
належним чином повідомлені про дату судового засідання.

Суддя О.В. Пархоменко
Оголошення 

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк», ПАТ «Банк «Київська Русь», 
ПАТ «ВіЕйБі Банк», АТ «ЄВРОГАЗБАНК», ПАТ «ЗЛАТОБАНК» та ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК»:  

організатор торгів ТОВ «Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн»
Номер лота: UKR-2017-01
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами, що перебува-

ють у заставі Національного банку України
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону)/електронного аукціону: www.ffncorp.com

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону: 19.09.2017 

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону:

Термін подання цінових пропозицій –
до 12:00 Центральний Денний Час, CDT – the USA,
до 20:00 Східноєвропейського часу, ЕЕТ – Ukraine 

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/16006- 
19092017

4. Міністерству юстиції забезпечити функціонування галузевого державного архіву Мі-
ністерства юстиції у сфері виконання кримінальних покарань та пробації в межах видат-
ків, передбачених Міністерству юстиції в Державному бюджеті України на відповідний рік.

5. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 
24 березня 2004 р. № 386 «Про створення галузевого державного архіву документів, 
пов’язаних із захистом прав та інтересів України в закордонних юрисдикційних орга-
нах» (Офіційний вісник України, 2004 р., № 12, ст. 755).

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 липня 2017 р. № 477-р 
Київ

Про затвердження проекту  
«Будівництво паркінгу державного підприємства  

«Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (коригування)»
1. Затвердити поданий Міністерством інфраструктури проект  «Будівництво пар-

кінгу державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (коригування)», 
розроблений дочірнім підприємством «Інститут «Київінжпроект» ТОВ «Науково-вироб-
ничий інститут «Київпроект» та рекомендований до затвердження державним підпри-
ємством «Укрдержбудекспертиза» Міністерства регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства, з такими техніко-економічними показниками:
вид будівництва – нове 
площа ділянки, гектарів – 3
площа забудови, кв. метрів – 18577,3
поверховість – 2–4
у тому числі:
перший пусковий комплекс – 2–4
другий пусковий комплекс – 3
загальна площа паркінгу, кв. метрів – 76492,88
у тому числі:
перший пусковий комплекс:
блок Б – 36530,67
блок В – 3874,56
другий пусковий комплекс – блок А – 36087,65
будівельний об’єм паркінгу, куб. метрів – 208319
загальна площа надземного пішохідного переходу, кв. метрів – 806,49
у тому числі перший пусковий комплекс – 806,49
корисна площа надземного пішохідного переходу, кв. метрів – 789,69
у тому числі перший пусковий комплекс – 789,69
будівельний об’єм надземного пішохідного переходу, куб. метрів – 2441
у тому числі перший пусковий комплекс – 2441
кількість машино-місць в паркінгу, одиниць – 2038
у тому числі:
перший пусковий комплекс – 1019
другий пусковий комплекс – 1019
кількість робочих місць, одиниць – 39
у тому числі:
перший пусковий комплекс – 25
другий пусковий комплекс – 14
загальна кількість працюючих, осіб – 102
у тому числі:
перший пусковий комплекс – 63
другий пусковий комплекс – 39
загальна кошторисна вартість будівництва в поточних  цінах станом 
на 1 січня 2017 р., тис. гривень

– 690584,298

у тому числі:
будівельних робіт – 442228,08
устатковання – 117354,667
інші витрати – 131001,551
у тому числі:
перший пусковий комплекс:
загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом 
на 1 січня 2017 р., тис. гривень

– 451672,578

у тому числі:
будівельних робіт – 283157,033
устатковання – 83224,595
інші витрати – 85290,95
другий пусковий комплекс:
загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом 
на 1 січня 2017 р., тис. гривень

– 238911,72

у тому числі:
будівельних робіт – 159071,047
устатковання – 34130,072
інші витрати – 45710,601
із загальної кошторисної вартості виконано станом на 1 листопада 
2016 р., тис. гривень 

– 201413,862

у тому числі:
будівельних робіт – 157059,15
устатковання – 4998,613
інші витрати – 39356,099
у тому числі:
перший пусковий комплекс:
із загальної кошторисної вартості виконано станом на 1 листопада 
2016 р., тис. гривень

– 149868,211

у тому числі:
будівельних робіт – 116506,452
устатковання – 4911,45
інші витрати – 28450,309
другий пусковий комплекс:
у тому числі:
із загальної кошторисної вартості виконано станом на 1 листопада 
2016 р., тис. гривень

– 51545,651

будівельних робіт – 40552,698
устатковання – 87,163
інші витрати – 10905,79
тривалість будівництва, місяців – 17
у тому числі:
перший пусковий комплекс – 11
другий пусковий комплекс – 6
річна потреба:
води, тис. куб. метрів – 7,5
електричної енергії, тис. кВт•г – 5176,5
теплової енергії, Гкал – 1274
палива, тис. тонн умовного палива – 0,215
у тому числі:
перший пусковий комплекс:
води, тис. куб. метрів – 3,85
електричної енергії, тис. кВт•г – 3204,9
теплової енергії, Гкал – 1217
палива, тис. тонн умовного палива – 0,205
другий пусковий комплекс:
води, тис. куб. метрів – 3,65

електричної енергії, тис. кВт•г – 1971,6
теплової енергії, Гкал – 57
палива, тис. тонн умовного палива – 0,01.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 
19 листопада 2012 р. № 966 «Про затвердження скоригованого проекту та титулу будо-
ви будівництва паркінгу державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 19 липня 2017 р. № 499-р 
Київ

Про підготовку та проведення  
Шостих всесвітніх бойківських фестин

1. Утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення Шостих всесвітніх 
бойківських фестин у складі згідно з додатком.

Надати голові Організаційного комітету право затвердити його персональний 
склад та вносити у разі потреби до нього зміни.

2. Затвердити план заходів з підготовки та проведення Шостих всесвітніх бойків-
ських фестин, що додається.

3. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади за-
безпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, за раху-
нок та в межах видатків державного та місцевого бюджетів на 2017 рік, а також за 
рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 19 липня 2017 р. № 499-р

СКЛАД  
Організаційного комітету з підготовки та проведення  

Шостих всесвітніх бойківських фестин
Міністр культури, голова Оргкомітету
Голова Львівської облдержадміністрації, заступник голови Оргкомітету
Голова Львівської облради, заступник голови Оргкомітету (за згодою)
Заступник Міністра фінансів 
Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунально-

го господарства 
Заступник Міністра закордонних справ 
Заступник Міністра соціальної політики 
Заступник Голови Національної поліції 
Заступник Голови Держкомтелерадіо 
Голова Турківської райдержадміністрації 
Голова Турківської райради (за згодою)
Голова правління наглядової ради ПАТ «НСТУ» (за згодою)
Народні депутати України (за згодою)
Представники громадських організацій (за згодою)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 19 липня 2017 р. № 499-р
ПЛАН 

заходів з підготовки та проведення Шостих всесвітніх бойківських фестин
1. Провести:
1) урочисті заходи з нагоди відкриття Шостих всесвітніх бойківських фестин за 

участю представників центральних, місцевих органів виконавчої влади, волонтер-
ських, ветеранських та інших громадських і релігійних організацій, закордонних 
українців, діячів науки та культури у м. Турці Львівської області.

Львівська облдержадміністрація, Мінкультури, 
Мінмолодьспорт, Мінсоцполітики.
2 серпня 2017 р.;

2) церемонію покладення квітів до пам’ятників, пам’ятних знаків Героям Небесної Со-
тні, полеглим учасникам антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях.

Львівська облдержадміністрація.
2 серпня 2017 р.;

3) міжнародну конференцію на тему «Ідеї та державотворчий фактор жінок Бой-
ківщини», присвячену 25-річчю Перших всесвітніх бойківських фестин та 100-річчю 
створення Союзу Українок.

Львівська облдержадміністрація, Мінсоцполітики, 
Мінмолодьспорт.
3 серпня 2017 року.

2. Забезпечити:
1) охорону громадського порядку та безпеку дорожнього руху в місцях проведен-

ня Шостих всесвітніх бойківських фестин, а також безпеку учасників конкурсу і гля-
дачів у місцях їх тимчасового перебування.

МВС, Національна поліція, Львівська 
облдержадміністрація.
2—6 серпня 2017 р.;

2) підготовку місць облаштування та благоустрій території (будівель, споруд, при-
міщень, площ тощо) проведення Шостих всесвітніх бойківських фестин.

Львівська облдержадміністрація, Мінрегіон.
2—6 серпня 2017 року.

3. Сприяти:
1) організації та проведенню конференцій, засідань за круглим столом, симпо-

зіумів, створенню наукових, науково-практичних майданчиків у рамках проведення 
Шостих всесвітніх бойківських фестин.

Львівська облдержадміністрація.
2—6 серпня 2017 р.;

2) організації приїзду до України учасників Шостих всесвітніх бойківських фестин, 
запрошених організаторами заходів.

МЗС, Львівська облдержадміністрація, Мінкультури.
Серпень 2017 р.;

3) реалізації ініціатив громадських організацій, органів місцевого самоврядуван-
ня, спрямованих на проведення тематичних просвітницьких, виховних, культурно-
мистецьких, спортивних та інших заходів у рамках проведення Шостих всесвітніх 
бойківських фестин.

Львівська облдержадміністрація, Мінкультури, 
Мінмолодьспорт, Мінсоцполітики.
2—6 серпня 2017 р.;

4) висвітленню у засобах масової інформації заходів з проведення Шостих всес-
вітніх бойківських фестин.

ПАТ «НСТУ» (за згодою), МІП, Львівська 
облдержадміністрація, Мінкультури.
Серпень 2017 року.

4. Розробити та затвердити регіональний план з проведення Шостих всесвітніх бой-
ківських фестин з урахуванням пропозицій громадських та релігійних організацій.

Львівська облдержадміністрація.
Липень 2017 року.
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оголошення

Полтавський районний суд Полтавської обл. (адреса су-
ду: 36200, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Фрунзе, 154а) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 17.08.2017 о 15:00 до Білоус Лідія Василівна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 38714, Полтавська обл., Полтавський 
р-н, с. Супрунівка, вул. Миру, буд. 77) справа № 545/1445/17,  
суддя Шелудяков Л. 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.

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (адре-
са суду: 84511, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Арте-
ма, 5) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться: 03.08.2017 о 09:00 до Очинєв Анато-
лій Анатолійович (останнє відоме місце реєстрації: 84570, 
Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Вершина) справа  
№ 219/6081/17, суддя Давидовська 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.

Кролевецький районний суд Сумської обл. (адреса суду: 
41300, Сумська обл., м. Кролевець, вул. Франка, 13) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться 
28.09.2017 о 15:00 до Кондрашов Дмитро Сергійович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 41301, Сумська обл., м. Кро-
левець, вул. 8-го Березня, буд. 34) справа № 579/1025/17,  
суддя Моргун О. 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.

Апеляційний суд Дніпропетровської області (адреса суду: 
49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул.Хар-
ківська, 13) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться: 11.10.2017 о 14:10 до Цимбал Владислав 
Анатолійович (останнє відоме місце реєстрації: 40000, Сум-
ська обл., м. Суми, вул. Кооперативна, буд. 6, кв. 26) справа 
№ 0417/4639/2012, суддя Лаченкова О. 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.

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

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

03.08.2017 о 08:30 до Неметчиков Володимир Воло-
димирович (останнє відоме місце реєстрації: 56500, Ми-
колаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Соколовського, 
буд. 12) справа № 473/1942/17, суддя Старжинська О. Є.

02.10.2017 о 09:20 до Сивкова Галина Олександрівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 56520, Миколаївська 
обл., Вознесенський р-н, с. Таборівка, вул. Леніна, буд. 
233) справа № 473/2133/17, суддя Лузан Л. В.

02.10.2017 о 09:00 до Соколов Сергій Миколайо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 56500, Миколаїв-
ська обл., м. Вознесенськ, вул. 9 Січня, буд. 5) справа  
№ 473/2139/17, суддя Лузан Л. В.

02.10.2017 о 09:40 до Глущенко Олександр Павлович 
(останнє відоме місце реєстрації: 56560, Миколаївська 
обл., Вознесенський р-н, с. Новосілка, вул. Молодіжна, 
буд. 17) справа № 473/2137/17, суддя Лузан Л. В.

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

Макарівський районний суд Київської обл. (адреса 
суду: 08000, Київська обл., смт Макарів, вул. Фрунзе, 
35) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк», про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться:

13.09.2017 о 08:30 до Тетерев Сергій Васильович 
(останнє відоме місце реєстрації: 08072, Київська 
обл., Макарівський р-н, с. Бишів, вул. Комсомоль-
ська, буд. 24) справа № 370/687/17, суддя Мазка Н. Б.

04.09.2017 о 08:30 до Худолій Максим Васильович 
(останнє відоме місце реєстрації: 08001, Київська 
обл., смт. Макарів, вул. Шевченка, буд. 17) справа  
№ 370/686/17, суддя Мазка Н. Б.

18.09.2017 о 08:30 до Кондратенко Олександр 
Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 
08002, Київська обл., смт Макарів, вул. Свердлова, 
буд. 5-А) справа № 370/655/17, суддя Мазка Н. Б.

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.

В провадженні Апеляційного суду Сумської області зна-
ходиться цивільна справа №592/8411/15-ц, провадження  
№ 22-ц/788/989/17 за апеляційною скаргою Товариства з об-
меженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» на рі-
шення Ковпаківського районного суду м. Суми від 13 квіт-
ня 2017 року в справі за позовом Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» до Кві-
ташвілі Валер’яна Тамазовича, Квіташвілі Тетяни Григорів-
ни про стягнення суми боргу, за зустрічним позовом Кві-
ташвілі Тетяни Григорівни в інтересах сина Квіташвілі Дави-
да Валер’яновича, Зуза Ірини Григорівни в інтересах донь-
ки Зуза Дарини Олександрівни, Пронської Евеліни Владисла-
вівни в інтересах доньки Нестерчук Аміни Дмитрівни до Пу-
блічного акціонерного товариства «ОТП Банк», Товариства з 
обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна», Кві-
ташвілі Валер’яна Тамазовича, треті особи: Служба у справах 
дітей Сумської міської ради, приватний нотаріус Сумського 
міського нотаріального округу Рибалка Клавдія Дмитрівна, 
про визнання недійсними договорів.

Апеляційний суд Сумської області, відповідно до ч. 9  
ст. 74 ЦПК України, викликає до суду Квіташвілі Валер’яна 
Тамазовича, останнє відоме місце проживання якого: м. Су-
ми, вул. Робітниче селище, буд. 14, як відповідача по справі 
на 3 серпня 2017 року о 13 годині 00 хвилин.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Апеляційно-
го суду Сумської області за адресою: м. Суми, вул. Гераси-
ма Кондратьєва, 28.

У разі неявки Квіташвілі Валер’яна Тамазовича в судове 
засідання справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Т. А. Левченко

Зміївський районний суд Харківської області повідомляє 
Мясникову Тетяну Володимирівну, що по цивільній справі 
621/2462/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства 
Комерційний банк «Приватбанк» до Мясникової Тетяни Володи-
мирівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Суд вирішив:
Позов задовольнити.
Стягнути з Мясникової Тетяни Володимирівни, ІПН 

1963721302, на користь Публічного акціонерного товариства ко-
мерційного банку «Приватбанк» 31 852 (тридцять одну тисячу ві-
сімсот п’ятдесят дві) грн 90 коп. заборгованості за кредитним до-
говором б/н від 23.03.2009 року, станом на 29.11.2016 року, які 
перерахувати на рахунок №29092829003111, МФО 305299.

Стягнути з Мясникової Тетяни Володимирівни, ІПН 
1963721302, на користь Публічного акціонерного товариства ко-
мерційного банку «Приватбанк» 1378 (одну тисячу триста сімде-
сят вісім) грн на відшкодування витрат по сплаті судового збору; 
630 (шістсот тридцять) грн 00 коп. на відшкодування витрат за 
оголошення про виклик відповідачки, які перерахувати на розра-
хунковий рахунок №29092829003111, МФО 305299.

Заочне рішення може бути переглянуте Зміївським районним 
судом Харківської області за письмовою заявою відповідачки.

Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано від-
повідачкою протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Позивач має право оскаржити заочне рішення в загальному 
порядку до апеляційного суду Харківської області через Зміїв-
ський районний суд шляхом подання апеляційної скарги протя-
гом десяти днів з дня отримання його копії.

Суддя Овдієнко В. В.

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська (адре-
са суду: 49000, Дніпропетровська обл., Дніпро, проспект іме-
ні газети «Правда», 84) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться:

30.08.2017 о 09:30 до Забігай Олексій Аркадійович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 49000, Дніпропетровська обл.,  
м. Дніпро, пр. Правди, буд. 95, кв. 28) справа № 202/4210/17, 
суддя Слюсар Л. П.

06.09.2017 о 09:30 до Чумак Валентина Миколаїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 49051, Дніпропетров-
ська обл., м. Дніпро, вул. Косіора, буд. 33, кв. 106) справа  
№ 202/3535/17, суддя Слюсар Л. 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.

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

що 02.08.2017 року о 10.00 год. у приміщенні Вінницько-
го міського суду Вінницької області за адресою: м. Вінни-
ця, вул. Грушевського, 17 у залі судових засідань № 10 від-
будеться підготовче судове засідання в кримінальному про-
вадженні № 42016020420000181 за обвинуваченням Синиці 
Володимира Валерійовича у вчиненні злочинів, передбаче-
них ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Синиця 
Володимир Валерійович, 21.07.1989 р.н., який зареєстрова-
ний та проживає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, вул. 9 
Травня, буд. 53, кв. 17.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості 
з’явитися до суду, просимо повідомити про причини немож-
ливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі:  
головуючого судді Ковальчук Л. В., суддів Гриневич В. С.,  
Каленяк Р. А.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) 
розглядає цивільну справу за позовною заявою Данька 
Вадима Федоровича до Данька Кирила Вадимовича про 
визнання особи такою, що втратила право користуван-
ня житловим приміщенням. Відповідач по справі: Дань-
ко Кирил Вадимович, останнє відоме місце проживан-
ня: Донецька область, м. Слов’янськ, провулок Вино-
градний, будинок № 3, квартира № 60, викликається на 3 
серпня 2017 року о 09 годині 30 хвилин до Слов’янського 
міськрайонного суду Донецької області (Донецька об-
ласть, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2), для учас-
ті у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хаустова Т. А.

Білоцерківський міськрайонний суд Київської обл. (адре-
са суду: 09113, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Турчані-
нова, 7) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться:

02.08.2017 о 14:00 до Пацов Панайот Володимирович 
(останнє відоме місце реєстрації: 09113, Київська обл., м. Бі-
ла Церква, вул. Миру, буд. 33, кв. 2) справа № 357/5687/17, 
суддя Дмитренко А. М.

02.08.2017 о 15:00 до Погоріла Валентина Анатоліїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 09104, Київська обл., 
м. Біла Церква, вул. Коновальця, буд. 27, кв. 56) справа  
№ 357/5681/17, суддя Дмитренко А. М.

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

Фастівський міськрайонний суд Київської обл. (адреса су-
ду: 08500, Київська обл., м. Фастів, вул. Радянська, 25) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

07.08.2017 о 08:30 до Орєхов Олексій Олександро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 08504, Київська 
обл., м. Фастів, вул. Дорогинська, буд. 20, кв. 10) справа  
№ 381/2161/17, суддя Чернишова Є. Ю.

07.08.2017 о 09:00 до Бородай Оксана Анатоліївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 33024, Рівненська обл., м. Рівне, 
вул. Макарова, буд. 42, кв. 83) справа № 569/1205/17, суд-
дя Чернишова Є. Ю.

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

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

10.08.2017 о 09:00 до Мельник Микола Іванович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 40000, Сумская обл., м. Су-
ми, вул. Черепіна, буд. 82Б, кв. 52) справа № 591/2371/17,  
суддя Кривцова Г. В.

30.08.2017 о 13:40 до Перчула Ганна Олександрів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 40000, Сумська 
обл., м. Суми, проїзд 3-й Парковий, буд. 2, кв. 10) справа  
№ 591/2274/17, суддя Грищенко О. 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.

Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу (адреса су-
ду: 50086, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Л. Бо-
родича, 3) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк», про стягнення заборгованості у судове засідання, 
яке відбудеться:

11.08.2017 о 12:45 до Борисов Костянтин Васильович 
(останнє відоме місце реєстрації: 50023, Дніпропетров-
ська обл., м. Кривий Ріг, вул. Вакуленчука, буд. 75) справа  
№ 211/996/17-ц, суддя Ткаченко С. В.

15.08.2017 о 09:45 до Нестеренко Сергій Олексійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 50048, Дніпропетровська 
обл., м. Кривий Ріг, вул. Дніпропетровське шосе, буд. 42) 
справа № 211/561/17-ц, суддя Ткаченко С. В.

18.08.2017 об 11:45 до Лещинський Едуард Леонідо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 50093, Дніпропетров-
ська обл., м. Кривий Ріг, вул. Лісового, буд. 7, кв. 89) справа  
№ 211/175/17-ц, суддя Ткаченко С. В.

04.09.2017 об 11:15 до Огли Альбіна Георгіївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 50048, Дніпропетровська обл.,  
м. Кривий Ріг, вул. Ольховська, буд. 28) справа № 211/691/17-ц, 
суддя Ткаченко С. В.

05.09.2017 об 11:30 до Синиця Андрій Петрович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 50005, Дніпропетровська 
обл., м. Кривий Ріг, вул. Бородіна, буд. 6, кв. 60) справа  
№ 211/336/17-ц, суддя Ткаченко С. В.

08.09.2017 об 11:50 до Онуфрієнко Оксана Семенівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 50000, Дніпропетровська 
обл., м. Кривий Ріг, вул.  Лісового, буд. 36, кв. 124) справа  
№ 211/5817/16-ц, суддя Ткаченко С. В.

14.08.2017 о 14:45 до Соловйова Світлана Яківна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 50000, Дніпропетровська обл.,  
м.  Кривий Ріг, вул. Дорошенка Петра (Блюхера), буд. 6,  
кв. 9) справа № 211/989/17-ц, суддя Ткаченко С. В.

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

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

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

02.08.2017 о 09:00 до Федько Олександра Олександрівна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 70600, Запорізька обл., м. Пологи, пров. Кримський, буд. 13) справа  
№ 324/50/17, суддя Іванченко М. В.

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

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

Юр’ївський районний суд Дніпропетровської обл. (адреса суду: 51300, Дніпропетров-
ська обл., смт. Юр’ївка, вул. Леніна, 89) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

01.08.2017 о 09:00 до Клименко Наталя Сергіївна (останнє відоме місце реєстрації: 
51322, Дніпропетровська обл., Юр’ївський р-н, с. Сергіївка, вул. Горького, буд. 69) спра-
ва № 198/314/17, суддя Гайдар І. О.

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

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

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

01.08.2017 о 08:15 до Волошина Катерина Вікторівна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 55223, Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Мигія, вул. Свободи, буд. 18) спра-
ва № 484/1790/17, суддя Хемич О. Б.

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

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

Вишгородський районний суд Київської області (адреса суду: 07300, Київська 
обл., м. Вишгород, вул. Кургузова, 7) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться 
18.09.2017 о 09:30 до Калініченко Наталія Леонідівна (останнє відоме місце реє-
страції: 07353, Київська обл., Вишгородський р-н, смт Димер, вул. Щорса, буд. 7) 
справа № 363/611/17, суддя Чірков Г. Є.

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.

Якимівський районний суд Запорізької обл. (адреса суду: 72500, Запорізька 
обл., смт Якимівка, вул. Пушкіна, 25) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся:  08.09.2017 о 12:30 до Ванцігер Василь Анатолійович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 72540, Запорізька обл., Якимівський р-н, с. Таврійське (Червоноармій-
ське), вул. Гагаріна, буд. 12) справа № 330/1070/17, суддя Федорець С. 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.

Врадіївський районний суд Миколаївської обл. (адреса суду: 56400, Миколаїв-
ська обл., смт Врадіївка, вул. Маяковського, 103) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться 02.08.2017 о 09:00 до Чернявський Юрій Вікторович (останнє відоме 
місце реєстрації: 56300, Миколаївська обл., смт Врадіївка, вул. Калініна, буд. 153) 
справа № 474/377/17, суддя Сокол Ф. Г.

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

Васильківський районний суд Дніпропетровської обл. (адреса суду: 52600, Дніпро-
петровська обл., смт. Васильківка, вул. Комсомольська, 16) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

03.08.2017 об 11:00 до Гайдук Геннадій Володимирович (останнє відоме місце реє-
страції: 52630, Дніпропетровська обл., Васильківський р-н, сел. Письменне, вул. Пуш-
кінська, буд. 6) справа № 172/561/17, суддя Битяк І. Г.

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

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

Славутицький міський суд Київської області (адреса суду: 07100, Київська обл., 
м. Славутич, Ленінградський квартал, 3-а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

17.08.2017 о 16:00 до Шевченко Олег Євгенійович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 07100, Київська обл., м. Славутич, кв-л Ленінградський, буд. 3, кв. 28) справа  
№ 377/525/17, суддя Орел А. С.

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

Жашківський районний суд Черкаської обл. (адреса суду: 19200, Черкаська 
обл., м. Жашків, вул. Чапаєва, 8) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться 
13.09.2017 о 08:30 до Сирота Наталія Володимирівна (останнє відоме місце реє-
страції: 19220, Черкаська обл., Жашківський р-н, с. Тинівка, вул. Ватутіна, буд. 10) 
справа № 693/437/17, суддя Шимчик Р. 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.
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Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинуваченого 
Захарова В’ячеслава Романовича, 31.01.1947 року народження (остан-
нє відоме місце проживання: вул. 16-го квітня 1944 року, буд. 12, кв. 21, 
м. Ялта, АР Крим) у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ст. 111 ч. 1 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться о 14 годині 00 хвилин 7 серпня 2017 року.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або доку-
мент, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївсько-
го районного суду міста Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полков-
ника Потєхіна, 14-а, зал № 3 (головуючий суддя Первушина О. С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування 
оголошення, обвинувачений вважається належним чином ознайомле-
ним з його змістом.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Ко-
товського Юрія Олексійовича, що обвинувачується у вчиненні злочинів, 
передбачених ч. 1 ст. 111. ч. 1 ст. 408 КК України, у підготовче судове 
засідання, яке відбудеться 10 серпня 2017 року об 11.00 годині в примі-
щенні Оболонського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. 
М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потер-
пілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, 
а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника – статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного 
відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спе-
ціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Ко-
лісніченка Миколу Петровича, 07.08.1949 року народження, який про-
живає: вул. Куйбишева, 15, кв. 167, м. Сімферополь, АР Крим, у підго-
товче судове засідання за обвинувальним актом у кримінальному про-
вадженні № 42016010000000229 за ч. 1 ст. 111 КК України на 10.00 го-
дину 17 серпня 2017 року в приміщенні суду: пр. Маяковського, 5-В,  
м. Київ, кабінет № 7, під головуванням судді Бабайлової Л. М. Явка до 
суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або інший документ, 
що посвідчує особу. У разі неявки обвинуваченого в суд, оголошення 
вважається належним повідомленням і розгляд справи можливий за 
процедурою спеціального судового провадження.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає в судові засідан-
ня на 10 год. 00 хв. 7 серпня 2017 року та 10 год. 00 хв. 14 серпня 2017 року 
як відповідачку Корнійчук Світлану Анатоліївну, останнє відоме місце проживан-
ня якої: Донецька обл., м. Сніжне, вул. Єгорова, буд. 5, кв. 3, по цивільній справі 
№319/826/17 за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний ощад-
ний банк» в особі філії — Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Кор-
нійчук Світлани Анатоліївни про стягнення заборгованості за кредитом. Розгляд 
справи відбудеться в залі засідань Куйбишевського районного суду Запорізької 
області за адресою: 71001, Запорізька обл., смт Більмак, вул. Центральна, буд. 
26а. Явка до суду обов’язкова. Відповідачці пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У разі неявки відповідачка повинна повідомити суд про 
причини неявки.

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

Суддя Хамзiн Т. Р.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Побєду Євгена, 
19.11.1971 року народження, останнє відоме місце проживання: м. Чернівці, 
вул. Ентузіастів, 4/9, як відповідача в судове засідання по цивільній справі за 
позовом Кубарич Світлани Іванівни до Побєди Євгена про розірвання шлюбу.

Судове засідання призначене на 09.30 год. 3 серпня 2017 року за адресою: 
м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, кабінет №20.

До зазначеної дати суд пропонує відповідачу надати заперечення на позов 
та докази на їх підтвердження.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважається повідо-
мленим про час і місце розгляду справи і у випадку неявки в судове засідан-
ня справа буде розглянута за його відсутності.

У разі неявки в судове засідання справу буде розглянуто у вашу відсут-
ність.

Суддя В. М. Чебан

Кременецький районний суд повідомляє, що 10 серпня 2017 року о 12 годині 00 хви-
лин у приміщенні Кременецького районного суду Тернопільської області за адресою: 
вул. В.Чорновола, 7, м. Кременець Тернопільської області, відбудеться судовий розгляд 
цивільної справи за позовом Марченко Олени Станіславівни до Іващука Валерія Васи-
льовича про поділ спільного майна подружжя.

Кременецький районний суд повідомляє відповідача: Іващука Валерія Васильовича, 
останнє відоме місце проживання якого: вул. Молодіжна, 6/1, с. Великі Млинівці, Кре-
менецький район, Тернопільська область, про необхідність з’явитися в судове засідання 
для участі в розгляді цивільної справи та пропонує представити суду заперечення проти 
заявленого позову та подати раніше неподані докази.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове засідання. У 
разі неповідомлення про причини неявки вважається, що він не з’явився в судове засі-
дання без поважних причин (ч. 2 ст. 77 ЦПК України). Якщо суд немає відомостей про 
причину неявки відповідача, повідомленого належним чином, або причину неявки бу-
де визнано неповажною, суд вирішує справу на підставі наявних у ній даних чи доказів 
(постановляє заочне рішення).

Зміївський районний суд Харківської області повідомляє: 1) Кекала Андрія 
Альфредовича, 29.04.1969 року народження, останнє відоме місце проживання: 
м. Харків, вул. Широнінців, буд. 5, кв. 44; 2), Ковригу Євгена Володимировича, 
16.04.1975 року народження, зареєстроване місце проживання: с. Колісники Змі-
ївського району Харківської області, вул. Центральна, 30, про проведення судово-
го засідання по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства 
Комерційний банк «Приватбанк» до Ковриги Євгена Володимировича, Кекала Ан-
дрія Альфредовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 15.09.2017 року о 08 годині 00 хвилин у примі-
щенні Зміївського районного суду Харківської області за адресою: м. Зміїв Харків-
ської області, вулиця Адміністративна, 6, зал судового засідання №3.

В разі неявки відповідачів: Кекала А. А., Ковриги Є. В. у судове засідання, судо-
вий розгляд справи буде проводиться за їхньою відсутністю.

Суддя Овдієнко В. В.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає відповідачів — Каплій Олену 
В’ячеславівну, Каплія Олега Володимировича, Каплій Ганну Олегівну, Гавриша 
Юрія Петровича по цивільній справі за позовом Державного підприємства «Наш 
дім» до Каплій Олени В’ячеславівни, Каплія Олега Володимировича, Каплій Ганни 
Олегівни, Гавриша Юрія Петровича про стягнення заборгованості по оплаті за ко-
мунальні послуги та інфляційних витрат.

Остання відома адреса місцезнаходження відповідачів: Каплій Олени 
В’ячеславівни, Каплія Олега Володимировича, Каплій Ганни Олегівни, Гавриша 
Юрія Петровича — м. Київ, пр. Лобановського, 128, кв. 38.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою: 03127, м. Київ, 
вул. Полковника Потєхіна, буд. 14-а, каб. № 31 — 6 грудня 2017 року о 14 год. 
10 хв.

В разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме справу без учас-
ті відповідачів.

Суддя А. В. Новак

Краснолиманський міський суд Донецької обл. (адреса суду: 84406, Донецька 
обл., м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 13) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

10.08.2017 о 13:00 до Маліков Олександр Васильович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 84431, Донецька обл., Лиманський р-н, с. Новоселівка, вул. Кірова, буд. 
28) справа № 236/1868/17, суддя Саржевська І. В.

16.08.2017 о 16:00 до Косик Наталія Миколаївна (останнє відоме місце реє-
страції: 84461, Донецька обл., Лиманський р-н, с. Ямпіль, вул. Врожайна, буд. 19) 
справа № 236/1867/17, суддя Саржевська І. 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.

Голосіївський районний суд міста Києва викли-
кає обвинуваченого Язєва Сергія Олексійовича, 
20.11.1962 року народження (останнє відоме місце 
проживання: вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, АР 
Крим) у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, у підготовче 
судове засідання, яке відбудеться о 09 годині 30 хви-
лин 7 серпня 2017 року.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні Голосіївського районного суду міста Києва за 
адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 
14-а, зал № 3 (головуючий суддя Первушина О. С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з мо-
менту опублікування оголошення, обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з його 
змістом.

Рівненський міський суд викликає на 14 год. 00 хв. 
28 серпня 2017 року (м. Рівне, вул. Шкільна, буд. 1) 
Пентковську Тетяну Орестівну (останнє відоме міс-
це проживання: Рівненська область, Рівненський ра-
йон, с. Боянівка, вул. Лісова), як відповідачку в ци-
вільній справі №570/5502/16-ц за позовом Держав-
ної іпотечної установи до Пентковської Тетяни Орес-
тівни, Віченка Сергія Володимировича про стягнен-
ня заборгованості за договором про іпотечний кре-
дит, пені та інфляційних втрат. У випадку неявки від-
повідачки в судове засідання без поважних причин, 
справу буде розглянуто на підставі наявних у ній до-
казів.

Суддя Л. Д. Рудика

Оболонський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Пєтухову Надію Семенівну, що обвину-
вачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 9 серпня 2017 року о 14.00 годині 
в приміщенні Оболонського районного суду м. Киє-
ва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, ка-
бінет №9.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваче-
ного, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе-
редбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 
КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК Укра-
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та 
їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, 
спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 
КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Куйбишевський районний суд Запорізької області викли-
кає в судові засідання на 10 год. 30 хв. 7 серпня 2017 року та 
на 10 год. 30 хв. 14 серпня 2017 року як відповідача Жилкіна 
Сергія Михайловича, останнє відоме місце проживання яко-
го: Донецька обл., м. Сніжне, вул. Брюсова, буд. 1, кв. 2, по 
цивільній справі №319/828/17 за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Державний ощадний банк» в особі фі-
лії – Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» до Жилкі-
на Сергія Михайловича про стягнення заборгованості за кре-
дитом. Розгляд справи відбудеться в залі засідань Куйби-
шевського районного суду Запорізької області за адресою: 
71001, Запорізька обл., смт Більмак, вул. Центральна, буд. 
26а. Явка до суду обов’язкова. Відповідачу пропонується на-
дати свої заперечення щодо позову та докази. У разі неяв-
ки відповідач повинен повідомити суд про причини неявки.

В разі неявки без поважних причин справу буде розгляну-
то у відсутності особи згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК України за на-
явними в ній доказами.

Суддя Хамзін Т. Р.

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропе-
тровської області сповіщає, що 7 вересня 2017 ро-
ку о 15.30 годині в приміщенні Новомосковсько-
го міськ районного суду Дніпропетровської області  
(м. Новомосковськ, пров. Козацький, 8, зал 1) під го-
ловуванням судді Парфьонова Д. О. відбудеться роз-
гляд цивільної справи за позовом Бурдужа Лариси 
Михайлівни до Бурдужа Анатолія Михайловича про 
розірвання шлюбу.

Як відповідач судом викликається Бурдужа Анато-
лій Михайлович, місце проживання якого суду неві-
домо.

Красноармійським міськрайонним судом Донецької об-
ласті здійснюється спеціальне судове провадження за кримі-
нальним провадженням щодо Петропольського Олександра 
Олександровича, обвинуваченого за ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни, спеціальний судовий розгляд якого призначено на 16.00 
год. 3 серпня 2017 р.

Обвинуваченому Петропольському Олександру Олексан-
дровичу необхідно з’явитись до зали судового засідання  
№ 6 Красноармійського міськрайонного суду Донецької об-
ласті за адресою: 85302, Донецька область, м. Покровськ 
Донецької області, вул. Європейська, 20, на 16.00 год. 3 
серпня 2017 р., на 08.30 год. 20 вересня 2017 року та на 
15.00 год. 3 жовтня 2017 року.

Суддя Стоілова Т. В.

Бориславський міський суд Львівської області ви-
кликає в судове засідання Стефанчука Павла Рома-
новича, який зареєстрований за адресою: Львівська 
область, м. Борислав, вул. Чорновола, 12, кв. 7 — як 
відповідача у цивільній справі за позовом Журавчак 
(Дубленич) Ірини Миколаївни до Стефанчука Павла 
Романовича про визнання особи такою, що втратила 
право на користування житловою площею — на 11 
год. 30 хв. 11 серпня 2017 року (за адресою: м. Бо-
рислав, вул. Грушевського, 21).

У випадку неявки Стефанчука Павла Романовича 
справа буде розглянута в його відсутність.

Суддя А. Т. Слиш

В провадженні Київського районного суду м. Оде-
си знаходиться цивільна справа за позовною заявою 
Юзва Ірини Михайлівни до Юзва Олександра Анато-
лійовича про розірвання шлюбу, у зв’язку з чим пові-
домляємо відповідача Юзва Олександра Анатолійо-
вича, що судове засідання відбудеться 9 серпня 2017 
року о 13 год. 45 хв. у приміщенні Київського район-
ного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Вар-
ненська, 3«б», каб.  215.

Суддя О. М. Куриленко

Суддею Бердянського міськрайонного суду  
Дністрян О. М. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Кон-
сульська, б. 64, каб. № 410) 13 вересня 2017 ро-
ку о 09 годині 40 хвилин буде розглядатись справа  
№ 310/2474/17 за позовом Публічного акціонерного 
товариства «Всеукраїнський банк Розвитку» до Ши-
піка Олександра Миколайовича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

Суд викликає як відповідача Шипіка Олександра 
Миколайовича.

Явка відповідача у справі обов’язкова. У разі неяв-
ки справа буде розглянута за його відсутності.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає кримінальне провадження №233/558/17 
за обвинуваченням Астахової С.В. за ч. 2 ст. 110 КК України. 
Обвинувачена Астахова Світлана Володимирівна, 08.11.1960 
р.н., зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Кос-
тянтинівка, вул. Целеноградська, буд. 43, викликається 
до суду на 11 годину 00 хвилин 4 серпня 2017 року (корп.  
№ 1, каб. №12), для участі в судовому засіданні. Ухилення від 
явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення його у 
міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для 
здійснення спеціального досудового розслідування чи спеці-
ального судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Новопсковський районний суд Луганської облас-
ті 04.07.2016 року ухвалив заочне рішення по цивіль-
ній справі ЄУ № 420/41/16-ц за позовом ПАТ «Ідея 
Банк» до Уразгільдєєвої Нелі Фаридівни, Савченко 
Тетяни Олексіївни про звернення стягнення на пред-
мет застави.

Відповідачам роз’яснюються вимоги ст. 228 ЦПК 
України: заочне рішення може бути переглянуте су-
дом, що його ухвалив, за письмовою заявою відпо-
відачів. Заява про перегляд заочного рішення може 
бути подана протягом десяти днів з дня отримання 
його копії.

В.о. голови суду О. С. Стеценко

Новопсковський районний суд Луганської облас-
ті 02.02.2016 року ухвалив заочне рішення по цивіль-
ній справі ЄУ № 420/3220/15-ц за позовом ПАТ «Ідея 
Банк» до Хмура Євгенія Миколайовича про звернен-
ня стягнення на предмет застави.

Відповідачу роз’яснюються вимоги ст. 228 ЦПК 
України: заочне рішення може бути переглянуте су-
дом, що його ухвалив, за письмовою заявою відпо-
відача. Заява про перегляд заочного рішення може 
бути подана протягом десяти днів з дня отримання 
його копії.

В.о. голови суду О. С. Стеценко

В Ірпінський міський суд Київської області на 31.08.2017 р. 

о 14 год. 00 хв. (справа №367/1960/17) викликається: Дяків-

ський Родіон Павлович по справі за позовом Кучерук Олени 

Василівни до Дяківського Родіона Павловича про повернен-

ня боргу за договором купівлі-продажу нерухомого майна.

У разі неявки Дяківського Р. П. (Київська обл., м. Ірпінь, 

вул. Мінеральна 7), справа буде розглядатися за його від-

сутності. 

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської обл. (адреса суду: 
88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Загорська, 53) викликає відпо-
відача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться:

21.09.2017 о 15:00 до Пеньков Анатолій Анатолійович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 89427, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Ми-
най, Журавлиний масив, буд. 6) справа № 308/5601/17, суддя Світлик О. 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 оголошення відповідач по справі вважається 
належним чином повідомленим про час, день та місце проведення судо-
вого засідання.

Самарський районний суд м. Дніпропетровська, у зв’язку 
з розглядом цивільної справи за позовом Стовбуна Ігоря 
Анатолійовича до Стовбун Алли Миколаївни про розірвання 
шлюбу, викликає в судове засідання Стовбун Аллу Микола-
ївну (останнє відоме місце реєстрації: м. Дніпро, вул. Буко-
винська, 5/2 ) як відповідачку, яке відбудеться 2 серпня 2017 
року о 13.00 годині в приміщенні Самарського районного су-
ду м. Дніпропетровська по вул. Електричній, 1-а (каб. 205).

Суддя К. С. Маштак

Втрачений паспорт 
громадянина України на ім’я 
Дюжаєвої Ольги Вікторівни, 

серія CM № 775465, 
виданий Дарницьким 

РУ ГУ МВС України 
в м. Києві, дата видачі – 

16 грудня 2006 року, 
вважати недійсним.

Сторожинецький районний суд Чернівецької обл. (адреса суду: 
59000, Чернівецька обл., м. Сторожинець, вул. Чернівецька, 6) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнен-
ня заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться: 01.08.2017 о 
09:00 до Татуліч Сергій Аспазіанович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 58029, Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с. Давидівка) спра-
ва № 723/1169/17, суддя Дедик Н. П.

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

Іванівський районний суд Херсонської області викликає від-
повідачку Халдай Валентину Леонідівну, 22 березня 1987 року 
народження, останнє відоме місце проживання: Херсонська об-
ласть, Іванівський район, с.Новодмитрівка, вул. Вишнева, 13, в 
судові засідання, які відбудуться 01 серпня 2017 року о 13 годині 
30 хвилин та 10 серпня 2017 року о 13 годині 30 хвилин в примі-
щенні Іванівського районного суду Херсонської області за адре-
сою: смт Іванівка, Іванівський район, Херсонська область, вулиця 
Іванівська, 34, по цивільній справі № 656/488/17 за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк» до Халдай Валентини Леонідівни про стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором у сумі 45465,58 грн.

Суддя В. І. Крисанова

Іванівський районний суд Херсонської області викликає від-
повідача Павлюка Віталія Олександровича, 30 серпня 1990 ро-
ку народження, останнє відоме місце проживання: Херсонська 
область, Іванівський район, смт Іванівка, вул. Шорса, 4б, в су-
дові засідання, які відбудуться 03 серпня 2017 року о 13 годині  
30 хвилин та 10 серпня 2017 року о 13 годині 00 хвилин в примі-
щенні Іванівського районного суду Херсонської області за адре-
сою: смт Іванівка, Іванівський район, Херсонська область, вулиця 
Іванівська, 34, по цивільній справі № 656/481/17 за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк» до Павлюка Віталія Олександровича про стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором у сумі 12969,92 грн.

Суддя В. І. Крисанова

Втрачений паспорт 
серії СН № 561774, виданий 

Мінським РУ ГУ МВС 
України в місті Києві 

23.07.1997 року 
на ім’я  

Безсмертного Олексія 
Миколайовича, 

вважати недійсним 
з 22.07.2017 року.
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Створили  
перший центр 
безпеки 

Олег ЧЕБАН, 
 «Урядовий кур’єр»

САМОВРЯДУВАННЯ. Жданівська об’єднана територіальна 
громада Хмільницького району відкрила перший у Вінницькій 
області центр безпеки громадян. До його складу входять по-
жежна частина, поліцейська дільниця, а невдовзі тут працю-
ватиме і пункт швидкої медичної допомоги. За словами голо-
ви об’єднаної громади Станіслави Ядвіженої,  центр безпеки 
громадян обслуговуватиме 5 сіл Жданівської ОТГ, крім того, 
підписали договори на співпрацю з 15 навколишніми селами.

Рішення про створення центру депутати сільської ради 
ухвалили торік у грудні. Вирішили розташувати установу в 
будівлі колишнього складського приміщення. Його капіталь-
но відремонтували й реконструювали. Загалом на створен-
ня центру із сільського бюджету використано понад 2 міль-
йони гривень. Придбано необхідне обмундирування, запчас-
тини, меблі та інвентар, здійснено заходи з благоустрою. А 
також було профінансовано навчання працівників пожежної 
частини. 

Поліклініка  
без черг

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

СОЦІУМ. Медична інформаційна система вже функціонує 
або впроваджується у Київській, Дніпропетровській, Черкась-
кій, Миколаївській та Житомирській областях. Усього нею нині 
користуються майже 16 тисяч пацієнтів, а «дебют» відбувся у 
вересні минулого року. Суть і призначення її  —  «стежити» за 
потоком пацієнтів, завантаженістю лікарів і на цій основі регу-
лювати черги й запобігати можливим «заторам».

Як вважають фахівці, новинка проста і перспективна. Її 
успішне втілення залежить  від керівників медичних закладів, 
готовності і бажання розвантажувати черги, дбати про пацієн-
тів і медичний персонал. «Поліклініку без черг» успішно прак-
тикують у приватних клініках.

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 29 ЛИПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська  +13..18  +23 +28 Черкаська  +13 +18  +23 +28
Житомирська  +13 +18  +23 +28 Кіровоградська  +13 +18  +23 +28
Чернігівська  +13 +18  +23 +28 Полтавська  +13 +18  +23 +28
Сумська  +13 +18  +23 +28 Дніпропетровська  +13 +18  +23 +28
Закарпатська  +13 +18  +23 +28 Одеська  +16 +21  +25 +30
Рівненська  +13 +18  +23 +28 Миколаївська  +16 +21  +25 +30
Львівська  +13 +18  +23 +28 Херсонська  +16..21  +25 +30
Івано-Франківська  +13 +18  +23 +28 Запорізька  +16..21  +25 +30
Волинська  +13 +18  +23 +28 Харківська  +13 +18  +23 +28
Хмельницька  +13 +18  +23 +28 Донецька  +13 +18  +23 +28
Чернівецька  +13 +18  +23 +28 Луганська  +13 +18  +23 +28
Тернопільська  +13 +18  +23 +28 Крим  +13 +18  +25 +30
Вінницька  +13 +18  +23 +28 Київ +16  +18 +26  +28

Укргiдрометцентр

Наталія БІЛОВИЦЬКА, 
«Урядовий кур’єр»

Джазові  фестивалі  у  
Дніпрі (Дніпропетров-

ську)  були започаткова-
ні ще 1968 року. Під різни-
ми назвами і в різних фор-
матах вони відбувалися 
то щорічно, то  з  кілька-
річними  перервами.  Піс-
ля найбільшої — 10 років 
—  «Джаз на Дніпрі» торік 
відродився знову.  Мину-
лими вихідними місто за-
полонили любителі імпро-
візацій.  

На Монастирському 
острові на березі річки 
просто неба два дні луна-
ла жива музика.  «Джаз 
на Дніпрі-2017» — це май-
же сотня музикантів від 
молодих  джазменів-по-
чатківців до зірок світо-
вого масштабу.  Напере-
додні відкриття фестива-
лю  відбулися великі кон-
церти «Молодий джаз» 
та «Джаз на Пірсі», який 
зібрав прихильників на 
Фестивальному причалі 
на набережній. 

Цього року мистець-
кий захід було присвячено 
сторіччю з дня народжен-
ня двох джазових легенд: 
піаніста Телоніуса Монка 

і першої леді джазу Елли 
Фіцджеральд. Американ-
ський піаніст  Бенні Грін з 
італійцем Дадо Мороні зі-
грали дуетом  на двох ро-
ялях  і присвятили  свій 
виступ Телоніусу Монку, 
який започаткував влас-
ний напрям джазових імп-
ровізацій. Володарка пре-
мії «Греммі», легендарна 
американська вокалістка 
Патті Остін, яка виступа-
ла з програмою на честь 
Елли Фіцджеральд «For 
Ella», полонила публіку 
неперевершеним співом. 
Її голос буквально  зача-
ровував і обгортав лагід-
ним теплом слухачів.

Видатна американська 
співачка Дебора Браун в 
Україні  побувала вдруге, 
але вперше — на дніпров-
ському джазовому фес-
тивалі. Вона виступила у 
двох різножанрових про-
грамах: із дніпровським 
камерним оркестром ім. 
Гаррі Логвина «Време-
на года» та із джазовим 
тріо Венсана Буржек-
са з Франції. «У вас пре-
красна країна і прекрасні 
люди, — сказала співач-
ка на прес-конференції. 
— Джаз існує давно, і нам 
треба підтримувати йо-

го, щоб не згас цей вогонь.  
Ми слухали в Дніпрі мо-
лодих джазменів і маємо 
підстави стверджувати, 
що в Україні є музикан-
ти, які згодом стануть ві-
домими».

На сцену фестивалю  та-
кож виходили гості з Ки-
єва  (зокрема тріо Олек-
сандра Муренка) та дні-
провські колективи. По-
радували земляків і зна-
мениті джазмени родом 
із Дніпра, які багато ро-
ків живуть в інших кра-
їнах.   Це співачка Ірина 

Роділес (Росія, Москва), 
контрабасист Віктор Дво-
скін (США, Вашингтон) та 
піаніст Андрій Кондаков 
(Росія, Санкт-Петербург).  
Разом із саксофоністом 
(точніше мультиінстру-
менталістом) Юрієм Бі-
ленком вони представили 
програму-присвяту рід-
ному місту. «Те, що зараз 
відбувається, — це диво. 
Підняти таку махіну, як 
цей фестиваль, неймовір-
но важко. Особливо в тій 
ситуації, в якій перебуває 
країна», — сказав жур-
налістам Віктор Двоскін,  
якого у 1980-ті  критики 
називали контрабасистом 
номер один у Радянсько-
му Союзі.

Андрій Кондаков, як і 
Дебора Браун, звернув 
увагу на молодих дніпров-
ських джазменів:  «Кар-
динально змінюється си-
туація з молоддю  — має-
мо талановитих самобут-
ніх музикантів з Дніпра. Є 
колективи, які грають про-
гресивну сучасну музику». 

Серед зіркових учас-
ників фесту були  та-
кож Джой Ді Франческо 
— американський орга-
ніст, трубач і вокаліст та 
Домінік Фаріначчі, пред-
ставник Лінкольн-джаз-
центру в Нью-Йорку. А 
ведучий цьогорічних кон-
цертів (в парі з заступни-
цею міського голови Дні-
пра Янікою Мерило), ку-
ратор молодіжних про-
грам у Лінкольн-джаз-
центрі Майкл Мвенсо 
«Джаз на Дніпрі» вже вва-
жає своєю родиною. Він  зі 
своїм унікальним бендом 
The Shakes буквально з 
першої ноти змусив гля-
дачів навіть затанцювати.

Справжньою родзинкою  
фестивалю  стала незрів-
нянна  і  чарівна  співачка 
з Франції Ніколь Рошель. 
Її виступи з електросвінг- 
гуртом «Ginkgoa» та укра-
їнським біг-бендом Олек-
сія Вікулова підкорили  
поціновувачів джазу.

Наступного року фес-
тиваль «Джаз на Дніпрі» 
відзначатиме півсторіччя. 
Будемо сподіватися, що 
він стане щорічним. 

Над Дніпром лунав джаз
КУЛЬТУРНА ПОДІЯ. Міжнародний фестиваль  
зібрав сотню музикантів та близько п’яти тисяч  
 гостей з різних міст України

Музиканти з різних країн радували глядачів своєю виконавською майстерністю

Деборі Браун подобається 
Україна і «Джаз на Дніпрі»
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