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ЦИФРА ДНЯ

У ProZorro —
мільйонна закупівля

ТЕНДЕРИ. Кількість тендерів в електронній системі публічних
закупівель ProZorro сягнула мільйона. Ювілейну закупівлю ого-
лосила військова частина 3057 Національної гвардії в Маріуполі,
закупивши крупи на 19 тисяч 400 гривень. Взагалі станом на 3
серпня лише 55% процедур конкурентні (такі, що проходять на
відкритому тендері).

Як пояснив перший заступник міністра економічного розвитку
і торгівлі Максим Нефьодов, недисципліновані замовники зали-
шають частину тендерів поза електронною системою. Уникнути
зловживань планують шляхом повного переведення малих до-
порогових закупівель на ProZorro.

У червні система електронних публічних закупівель інтегру-
валася з Єдиним державним реєстром. Щодня у ній оголошують
близько чотирьох тисяч закупівель. Згідно зі статистичними да-
ними, найбільше закуповують у Київській, Дніпропетровській та
Донецькій областях: КП «Київський метрополітен» (3177 тенде-
рів), регіональна філія «Львівська залізниця» (2322) та департа-
мент житлового господарства Харківської міської ради (2287).

ЦИТАТА ДНЯ

СТЕПАН ПОЛТОРАК:
«Ми запросили до участі з

нагоди святкування Дня
Незалежності наших

закордонних партнерів.
Це будуть

представники з країн
НАТО та Грузії»

Міністр оборони про участь військових підрозділів 
з 10 країн НАТО  в урочистостях до Дня Незалежності
України
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Що показує барометр
ринку праці

РОБОТА. Зарплати зростають, конкуренція зменшується, 
та рівень трудової міграції все ще дуже високий 

8,11 млрд грн
від перевиконання митних платежів
перерахувала Державна фіскальна

служба на реконструкцію доріг протягом
січня—липня 2017 року
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СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

Співзасновниця
конкурсу «Коронація
слова» Тетяна Логуш
розкриває секрети
успішності 2

ПОСТУП

Віце-прем’єр-міністр Володимир
Кістіон учора відкрив капітально
відремонтовану автодорогу
«Львів—Радехів—Луцьк», 
яку не оновлювали 10 років

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

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

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

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2017 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

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

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

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

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА 

ГАЗЕТИ 
«УРЯДОВИЙ 

КУР’ЄР» 
НА ІІ ПІВРІЧЧЯ 

2017 РОКУ

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ

УСІ
ВІДДІЛЕННЯ

ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ

Фаховість і досвід українських будівельників високо цінують і за кордоном
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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

Ірпінський міський суд Київської обл. 
(адреса суду: 08200, Київська обл., м. Ір-
пінь, вул. Мінеральна, 7) викликає відпові-
дача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про 
стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться 09.08.2017 о 09:00 до 
Козицький Олексій Юрійович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 08200, Київська обл., 
м.Ірпінь, вул. Раднаркома, буд. 27а) справа 
№ 367/8498/16-ц, суддя Карабаза Н. Ф.

У разі неявки відповідача у призначений 
час або неповідомлення про причини неявки 
справа буде розглянута за його  відсутнос-
ті за наявними доказами на підставі ст. 169 
ЦПК України. З опублікуванням цього оголо-
шення відповідач по справі вважається на-
лежним чином повідомленим про час, день 
та місце проведення судового засідання.

Новоукраїнський районний суд Кіровоград-
ської обл. (адреса суду: 27100, Кіровоград-
ська обл., м. Новоукраїнка, вул. Леніна, 34) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приват-
банк, про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться 11.08.2017 о 13:30 до 
Шульга Віктор Володимирович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 27100, Кіровоградська обл.,  
м. Новоукраїнка, вул. Гагаріна, буд. 41) справа  
№ 396/785/17, суддя Шепетько В. І.

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

Піщанський районний суд Вінницької обл. 
(адреса суду: 24700, Вінницька обл.,  смт Пі-
щанка, Маяковського 5,) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнен-
ня заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться  14.08.2017 о 10:00 до Пiддубна Окса-
на Анатолiївна (останнє відоме місце реєстрації: 
24732, Вiнницька обл., Пiщанський р-н, с. Чор-
номінь, платф. Котовського, буд. 40) справа  
№ 142/1659/16-ц, суддя Гринишина А. А.

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

Долинський районний суд Кіровоград-
ської обл. (адреса суду: 28500, Кіровоград-
ська обл.,  м.Долинка, вул. Нова, 110) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ Приват-
банк, про стягнення заборгованості, у судо-
ве засідання, яке відбудеться  21.08.2017 о 
08:45 до Дрьомова Юлія Леонідівна (останнє 
відоме місце реєстрації: 28501, Кіровоград-
ська обл., м. Долинська, вул. Бойка, буд. 48) 
справа № 388/92/17, суддя Баранський Д. М.

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

Повістка про виклик 
при здійсненні спеціального досудового  

розслідування 
Підозрюваний Губін Владислав Валерійович, 
12.08.1974 р.н., зареєстрований за адресою: 
Харківська обл., м. Харків, вул. Н.Ужвій, буд. 
92, кв. 102, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 
297-5 КПК України викликається у каб. №19 до 
СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській об-
ласті за адресою: м. Харків, вул. Луї Пастера, 
16А, тел.: 93-31-15, 93-50-64, до слідчого Го-
лозубова В.В., 09.08.2017 о 10 год. 00 хв., для 
участі у слідчих та процесуальних діях у кримі-
нальному провадженні, а також для виконан-
ня вимог ст. 290 КПК України – ознайомлен-
ня з матеріалами кримінального провадження  
№ 42016221050000053 від 22.07.2016 за ч. 5 ст. 
191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Нетішинський міський суд Хмельниць-
кої області (адреса: м. Нетішин, просп. 
Незалежності, 12) викликає в судове за-
сідання, що відбудеться 11.08.2017 ро-
ку о 14.00 год. Третякова Андрія Михай-
ловича, останнє відоме місце проживан-
ня: м. Нетішин, вул. Варшавська, буд. 15, 
кв. 125, як відповідача у справі за позо-
вом Третякової Олени Людвиківни про 
надання дозволу на тимчасовий виїзд за 
кордон неповнолітньої дитини без зго-
ди батька (головуючий у справі суддя  
О.М. Гавриленко).

У випадку неявки відповідача, справа 
буде розглянута на підставі наявних у ній 
доказів.

Ірпінський міський суд Київської об-

ласті на 10.08.2017 р. о 15 год. 00 хв. 

(справа № 367/6268/16-ц) викликає Ваку-

пенка Вячеслава Анатолійовича по справі 

за позовом Грюканова Олександра Григо-

ровича до Вакупенка Вячеслава Анатолі-

йовича про повернення позики.

В разі неявки Вакупенка В.А. (Київська 

обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7), спра-

ва буде розглядатися у його відсутність.

Суддя Л.П. Саранюк

Орджонікідзевський районний суд  
м. Харкова повідомляє Курбанова Гюльо-
глана Гейдара огли та Курбанову Нвард 
Микаєлівну, що 11 серпня 2017 року о 
10.30 годині в приміщенні Орджонікідзев-
ського районного суду: м. Харків, пр. Ар-
хітектора Альошина, 7, зал №2, відбудеть-
ся судове засідання по цивільній справі за 
позовом ТОВ «ОТП Факторинг Україна» 
до Курбанова Гюльоглана Гейдара огли, 
Курбанової Нвард Микаєлівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним дого-
вором.

В разі неявки справа буде розглянута у 
вашу відсутність.

Суддя О.А. Саркісян

Слов’янський міськрайонний суд Доне-
цької області (84112, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, 2) розглядає цивільну спра-
ву за позовом Кутовинської Юлії Юріївни до 
Білоброцької Оксани Юріївни про визнання 
особи такою, що втратила право користуван-
ня жилим приміщенням. Відповідачка: Біло-
броцька Оксана Юріївна, останнє відоме місце 
реєстрації: м. Слов’янськ Донецької області, 
вул. М.Василевського, буд. 12, кв. 58, викли-
кається 10 серпня 2017 року о 15 год. 20 хв. 
до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку 
неприбуття відповідачка повинна повідомити 
суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута в її відсутність.

Суддя Кузнецов Р.В.

Слов’янський міськрайонний суд Доне-
цької області (84112, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, 2) розглядає цивільну спра-
ву за заявою представника Ніколаєвої Т.П. 
Ангеліна Івана Ігоровича про відстрочення 
виконання судового рішення до: відповіда-
чки Девицька Алла Олексіївна, останнє міс-
це реєстрації та проживання: Донецька обл., 
м. Горлівка, пр. Перемоги, буд. 39, кв. 8, ви-
кликається 10 серпня 2017 року об 11 год. 
30 хв. до суду, для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідачці пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття відповідачка повинна по-
відомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута в її відсутність.

Суддя Кузнецов Р.В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Литовченко Олександр 

Леонідович, 08.11.1976 р.н., який зареє-
стрований за адресою: м. Лисичанськ Лу-
ганської області, вул. Красна, буд. 73, від-
повідно до вимог ст.ст. 133, 135, 290, 297-
5 КПК України, вам необхідно з’явитися 
11.08.2017 р. об 11.00 год. до слідчо-
го УСБУ у Львівській області Вавричу-
ка Н.Я. (м. Львів, вул. С. Бандери, 1, каб. 
№ 115) для вручення вам процесуаль-
них документів при здійсненні спеціаль-
ного досудового розслідування, озна-
йомлення з матеріалами кримінально-
го провадження, отримання обвинуваль-
ного акта та реєстру матеріалів при здій-
сненні спеціального досудового розслі-
дування у кримінальному провадженні № 
22017140000000020, за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Поважні причини неприбуття зазначені 
в ст. 138 КПК України. Наслідки неприбут-
тя вказані в ст. 139 КПК України.

Чернігівський районний суд Запорізь-
кої області викликає в судове засідання, 
яке відбудеться о 10 год. 00 хв. 11 серпня 
2017 року в приміщенні Чернігівського ра-
йонного суду Запорізької області за адре-
сою: Запорізька область, смт Чернігівка, 
вул. Соборна (Леніна), буд. 391, Медвед-
чикова Віктора Сергійовича, останнє ві-
доме місце реєстрації: Донецька область, 
м. Кіровське, кв-л Молодіжний, 9а, кв. 19, 
та Медведчикову Іванну Іванівну, остан-
нє відоме місце реєстрації: Донецька об-
ласть, Шахтарський район, смт Садове, 
вул. Садова, 19, як відповідачів по цивіль-
ній справі № 329/509/17 за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства «Дер-
жавний Ощадний банк України» в осо-
бі філії — Донецьке обласне управління 
AT «Ощадбанк» до Медведчикова Віктора 
Сергійовича, Медведчикової Іванни Іва-
нівни про стягнення заборгованості.

Суддя Богослов А.В.

Оболонський районний суд м. Киє-
ва викликає обвинуваченого Шепелева 
Олександра Олександровича, що обвину-
вачується у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 3 ст. 27 п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК 
України у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 10 серпня 2017 року о 15.00 
годині в приміщенні Оболонського район-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, 
вул. М. Тимошенка, 2-Є, кабінет №9.

Наслідки неприбуття підозрюваного, 
обвинуваченого, свідка, потерпілого, ци-
вільного відповідача передбачені статтею 
139 КПК України, а також наслідки непри-
буття обвинуваченого передбачені стат-
тею 323 КПК України, прокурора та захис-
ника – статтею 324 КПК України, потерпі-
лого – статтею 325 КПК України, цивіль-
ного позивача, цивільного відповідача та 
їх представників – статтею 326 КПК Укра-
їни, свідка, спеціаліста, перекладача і екс-
перта – статтею 327 КПК України.

Суддя О.В. Жежера

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Бут Андрій Сергійович, 

06.12.1983 р.н., який зареєстрований за 
адресою: смт Ясногірка, м. Краматорськ 
Донецької області, пров. Ярославський, 
буд. 15, відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135, 290, 297-5 КПК України, вам необхід-
но з’явитися 11.08.2017 р. о 10.00 год. до 
слідчого УСБУ у Львівській області Вав-
ричука Н.Я. (м. Львів, вул. С. Бандери, 1, 
каб. № 115) для вручення вам процесу-
альних документів при здійсненні спеці-
ального досудового розслідування, озна-
йомлення з матеріалами кримінально-
го провадження, отримання обвинуваль-
ного акта та реєстру матеріалів при здій-
сненні спеціального досудового розслі-
дування у кримінальному провадженні № 
22017140000000021, за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Поважні причини неприбуття зазначені 
в ст. 138 КПК України. Наслідки неприбут-
тя вказані в ст. 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Литовченко Олександр 

Леонідович, 08.11.1976 р.н., який зареє-
стрований за адресою: м. Лисичанськ Лу-
ганської області, вул. Красна, буд. 73, від-
повідно до вимог ст.ст. 133, 135, 290, 297-
5 КПК України, вам необхідно з’явитися 
10.08.2017 р. об 11.00 год. до слідчо-
го УСБУ у Львівській області Вавричу-
ка Н.Я. (м. Львів, вул. С. Бандери, 1, каб. 
№ 115) для вручення вам процесуаль-
них документів при здійсненні спеціаль-
ного досудового розслідування, озна-
йомлення з матеріалами кримінально-
го провадження, отримання обвинуваль-
ного акта та реєстру матеріалів при здій-
сненні спеціального досудового розслі-
дування у кримінальному провадженні № 
22017140000000020, за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Поважні причини неприбуття зазначені 
в ст. 138 КПК України. Наслідки неприбут-
тя вказані в ст. 139 КПК України.

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України  

«Про Державний бюджет України  
на 2017 рік»

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» (Відомості Верховної Ради Украї-

ни, 2017 р., № 3, ст. 31, № 13, ст. 146, № 19, ст. 239; із змінами, внесеними Законом України від 6 червня 2017 ро-
ку № 2079-VIII) такі зміни:

1) у статті 1:
в абзаці другому цифри «731.303.472,6», «674.010.208,6» та «57.293.264» замінити відповідно цифрами 

«770.966.617,6», «701.724.121,8» та «69.242.495,8»;
в абзаці третьому цифри «800.398.576,7», «739.979.658,2» та «60.418.918,5» замінити відповідно цифрами 

«841.102.834,3», «767.683.571,4» та «73.419.262,9»;
в абзаці п’ятому цифри «14.758.758,5» та «13.440.980,5» замінити відповідно цифрами «13.717.645,9» та 

«12.399.867,9»;
в абзаці шостому цифри «62.338.145,1» та «15.308.854,9» замінити відповідно цифрами «62.328.145,1» та 

«15.318.854,9»;
2) у статті 5 цифри «1.716.730.217,1» замінити цифрами «1.823.730.215,1»;
3) пункт 13 статті 11 викласти в такій редакції:
«13) надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого 

(відстроченого), з податку на прибуток підприємств (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нара-
хованих на суму цього розстроченого (відстроченого) боргу), що склався станом на 1 січня 2017 року, грошових 
зобов’язань з податку на прибуток, що сплачуються підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугіль-
ної галузей, підприємствами, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енер-
гії, підприємствами централізованого водопостачання та водовідведення»;

4) у статті 14:
пункти 12 і 22 викласти в такій редакції:
«12) розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування (за рахунок джерел, визна-

чених пунктами 5, 6, 7, 8 та 10 статті 11 та пунктом 3 статті 12 цього Закону)»;
«22) забезпечення функціонування контролюючих органів у значенні, наведеному у Податковому кодексі Укра-

їни (у тому числі оплату праці посадових осіб і працівників) (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 11 
цього Закону)»;

доповнити пунктами 25 і 26 такого змісту:
«25) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток 

системи охорони здоров’я у сільській місцевості (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 11 цього За-
кону);

26) заходи з інженерно-технічного облаштування кордону (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 стат-
ті 11 цього Закону)»;

5) частину другу статті 28 доповнити реченням такого змісту: «Міністерство фінансів України на підставі рі-
шення цієї комісії подає Кабінету Міністрів України для затвердження пропозиції щодо розподілу субвенції з дер-
жавного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих те-
риторій»;

6) у статті 30 цифри «0411140» замінити цифрами «0421060»;
7) доповнити статтями 34 і 35 такого змісту:
«Стаття 34. Списати у 2017 році непогашені суми субкредитів, наданих Державному підприємству «Центр дер-

жавного земельного кадастру» за рахунок коштів позики, залученої державою від Міжнародного банку рекон-
струкції та розвитку на реалізацію проекту «Видача державних актів на право власності на землю у сільській міс-
цевості та розвиток системи кадастру», та за рахунок бюджетних коштів на умовах співфінансування зазначеного 

проекту, в тому числі прострочену заборгованість за такими субкредитами, а також заборгованість із сплати від-
сотків, плати за надання гарантій з обслуговування і пені, нарахованої за невиконання зобов’язань в рамках за-
значеного проекту, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Стаття 35. Установити, що видатки, передбачені Державній фіскальній службі України в обсязі 700.000 тис. 
гривень на оплату праці за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері фіскальної політики» (код 
3507010), спрямовуються для забезпечення досягнення показників реформи Державної фіскальної служби Укра-
їни, визначених Міністерством фінансів України»;

8) розділ «Прикінцеві положення» доповнити пунктами 21—23 такого змісту:
«21. Міністерству охорони здоров’я України у місячний строк забезпечити створення та функціонування Наці-

онального центру реабілітації інвалідів – учасників антитерористичної операції (смт Клевань Рівненської облас-
ті) як окремої юридичної особи або як структурного підрозділу іншого загальнодержавного закладу відповідно-
го профілю.

22. Міністерству охорони здоров’я України у місячний строк забезпечити створення та функціонування На-
ціонального центру реабілітації інвалідів – учасників антитерористичної операції (м. Сміла Черкаської області) 
як окремої юридичної особи або як структурного підрозділу іншого загальнодержавного закладу відповідного 
профілю на основі Державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 14» Міністерства охоро-
ни здоров’я України.

23. Кабінету Міністрів України на основі моніторингу виконання Державного бюджету України за підсумками 
I півріччя 2017 року з урахуванням стану соціально-економічного розвитку України внести на розгляд Верховної 
Ради України пропозиції стосовно змін до цього Закону щодо збільшення видатків загального фонду державно-
го бюджету на охорону здоров’я та освіту»;

9) внести зміни до додатків №№ 1-7 та № 9 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» 
відповідно до додатків №№ 1-8 до цього Закону, виклавши додатки № 5 та № 9 до Закону України «Про Держав-
ний бюджет України на 2017 рік» у новій редакції.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ 
13 липня 2017 року 
№ 2137-VIII

З додатками 1—8 можна ознайомитись на сайті «УК»

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення зміни до розділу II  

«Прикінцеві та перехідні положення»  
Закону України «Про внесення змін до деяких законів України  

щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів  
на внутрішньому ринку»

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. У пункті 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких за-

конів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку» (Відомості Верховної 
Ради України, 2016 р., № 39, ст. 600) слова «один календарний рік» замінити словами «два календарні роки».

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ 
13 липня 2017 року 
№ 2142-VIII
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оголошення

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

Криничанський районний суд Дніпропетровської обл. (адреса суду: 53200, 
Дніпропетровська обл., смт Кринички, вул. Виконкомівська, 17) повідомляє  
про те, що по цивільній справі за позовом ПАТ КБ Приватбанк:

27.07.2017 до Ніколаєва Валентина Михайлівна (останнє відоме місце реє-
страції: 52315, Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, с. Семенівка, вул.
Кірова, буд. 15) справа № 178/626/17, суддя Лісняк В. В.

27.07.2017 до Лобаш Євген Олегович (останнє відоме місце реєстрації: 
52310, Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, смт Аули, вул. Кірова, 
буд. 87) справа № 178/824/17, суддя Лісняк В. В.

27.07.2017 до Гаврюшова Олена Володимирівна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 52371, Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, с. Малософіївка, 
вул. Гагаріна, буд. 1) справа № 178/753/17, суддя Лісняк В. В.

27.07.2017 до Козубовська Наталія Олександрівна (останнє відоме місце 
реєстрації: 52300, Дніпропетровська обл., смт Кринички, вул. Нагірна, буд. 4, 
кв. 6) справа № 178/696/17, суддя Лісняк В. В.

27.07.2017 до Корольов Ігорь Олександрович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 52387, Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, с. Потоки, вул. 
Шиловського, буд. 17) справа № 178/821/17, суддя Лісняк В. В.

27.07.2017 до Солона Ганна Віталіївна (останнє відоме місце реєстрації: 
52300, Дніпропетровська обл., смт Кринички, вул. Набережна, буд. 50) спра-
ва № 178/695/17, суддя Лісняк В. В.

27.07.2017 до Похільченко Раїса Миколаївна (останнє відоме місце реє-
страції: 52323, Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, с. Щорськ, вул.
Польова, буд. 27) справа № 178/701/17, суддя Лісняк В. В.

Було ухвалено заочне рішення, позовна вимоги задоволена повністю або 
частково

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

Олександрійський міськрайонний суд Кiровоградської обл. (адреса 
суду: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Першотравнева, 
30) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнен-
ня заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

08.08.2017 о 10:00 до Драна Надія Григорівна (останнє відоме місце 
реєстрації: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Рибалко, 
буд. 23, кв. 1) справа № 398/1193/17, суддя Авраменко О. В.

17.08.2017 о 09:00 до Чабан Олександр Анатолійович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 28009, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. 
Садова, буд. 37, кв. 187) справа № 398/1363/17, суддя Соколова Р. І.

21.08.2017 о 13:00 до Гурєєва Людмила Олексіївна (останнє відоме 
місце реєстрації: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. На-
горна, буд. 98, кв. 2) справа № 398/1899/17, суддя Авраменко О. В.

21.08.2017 о 12:45 до Баликов Микола Петрович (останнє відоме 
місце реєстрації: 28031, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н,  
с. Костянтинівка, вул. Леніна, буд. 24а, кв. 4) справа № 398/1823/17, 
суддя Авраменко О. В.

22.08.2017 о 08:30 до Півень Олександр Вячеславович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 28001, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул.  
Говорова, буд. 34) справа № 398/735/17, суддя Авраменко О. В.

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

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

Сєвєродонецький міський суд Луганської обл. (адреса суду: 93400, Луган-
ська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 19) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться:

21.08.2017 об 11:30 до Овдієнко Ольга Вікторівна (останнє відоме місце 
реєстрації: 93401, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Донецька, буд. 46а, 
кв. 5) справа № 428/4608/17, суддя Журавель Т. С.

31.08.2017 о 13:00 до Касіянчук Оксана Ігорівна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 93493, Луганська обл., Сєвєродонецький р-н, смт Борівське, пров. 
Воровського, буд. 8) справа № 428/3274/17, суддя Журавель Т. С.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про при-
чини неявки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України.  З опублікуванням цього оголошення від-
повідач по справі вважається належним чином повідомленим про час, день 
та місце проведення судового засідання.

Лубенський міськрайонний суд Полтавської обл. (адреса суду: 37500, 
Полтавська обл., м. Лубни, вул. Монастирська, 17) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання, яке відбудеться:

09.08.2017 о 08:10 до Бичова Анастасія Іванівна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Олега Кошового, 
буд. 5) справа № 539/1294/17, суддя Іващенко Ю. А.

05.09.2017 о 13:15 до Зароза Микола Миколайович (останнє відоме 
місце реєстрації: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Радянська, буд. 
93) справа № 539/1375/17, суддя Даценко В. М.

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

П’ятихатський районний суд Дніпропетровської обл. (адреса суду: 
52100, Дніпропетровська обл., м. П’ятихатки, вул. Шевченка, 114) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення за-
боргованості, у судове засідання, яке відбудеться:

09.08.2017 о 08:30 до Свєжаков Андрій Констянтинович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 52103, Дніпропетровська обл., м. П’ятихатки, 
вул. Польова, буд. 119) справа № 190/723/17, суддя Митошоп В. М.

09.08.2017 о 08:45 до Власов Олександр Сергійович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 52100, Дніпропетровська обл., м. П’ятихатки, вул. 
Межова, буд. 180) справа № 190/725/17, суддя Митошоп В. М.

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

Нетішинський міський суд Хмельницької обл. (адреса суду: 30100, 
Хмельницька обл., м. Нетішин, пр-т Незалежності, 12) викликає відпо-
відача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться:

11.09.2017 о 09:30 до Артемчук Лариса Віталіївна (останнє відоме 
місце реєстрації: 30100, Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. Незалеж-
ності, буд. 15, кв. 55) справа № 679/561/17, суддя Базарник Б. І.

11.09.2017 о 10:30 до Обушна Наталія Володимирівна (останнє відо-
ме місце реєстрації: 30100, Хмельницька обл., м. Нетішин, просп. Не-
залежності, буд. 15, кв. 7) справа № 679/562/17, суддя Базарник Б. І.

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

Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська (адреса суду: 51911, 
Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Петровського, буд. 166) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться:

21.09.2017 о 13:15 до Кулікова Клавдія Кузьмівна (останнє відоме місце 
реєстрації: 51934, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, бульвар Будівель-
ників, буд. 45, кв. 12) справа № 209/1403/17, суддя Байбара Г. А.

21.09.2017 о 13:00 до Крєтова Ірина Миколаївна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 51920, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, пров. Котельникова 
1-й, буд. 1) справа № 209/1532/17, суддя Байбара Г. А.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про при-
чини неявки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України.  З опублікуванням цього оголошення від-
повідач по справі вважається належним чином повідомленим про час, день 
та місце проведення судового засідання.

Шполянський районний суд Черкаської обл. (адреса суду: 20600, 
Черкаська обл., м. Шпола, вул. Леніна, 36) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться:

31.10.2017 о 13:30 до Пластун Олег Анатолійович (останнє відоме 
місце реєстрації: 20640, Черкаська обл., Шполянський р-н, с. Кримки, 
вул. Лісова, буд. 10) справа № 710/449/16-ц, суддя Побережна Н. П.

31.10.2017 о 15:00 до Казарін Дмитро Юрійович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 20602, Черкаська обл., м. Шпола, вул. Матросова, буд. 1, 
кв. 1) справа № 710/443/17, суддя Побережна Н. П.

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

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської області від 
21.11.2016 року прийнято до провадження обвинувальний акт, вне-
сений до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за  
№ 12015130430000289 відносно Гречки Василя Івановича у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни.

До суду як обвинувачений викликається Гречка Василь Іванович у 
підготовче судове засідання, яке відкладено на 15 годину 30 хвилин 16 
серпня 2017 року та відбудеться в приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення, обвинувачений вважається повідо-
мленим про дату, час та місце слухання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя Є.O. Соболєв

В провадженні Міловського районного суду Луганської області перебуває 
цивільна справа №418/470/17 за позовом Коломійця Віктора Семеновича до 
Коломієць Тетяни Вікторівни про позбавлення батьківських прав та стягнен-
ня аліментів.

Для розгляду справи по суті, відповідачці Коломієць Тетяні Вікторівні не-
обхідно прибути о 10 годині 30 хвилин 10 серпня 2017 року в судове засідан-
ня до залу суду за адресою: вул. Центральна, 124, смт Мілове, Міловський 
район, Луганська область. У разі неявки відповідачки на призначений час або 
неповідомлення про причини неявки, слухання справи буде відкладено до  
11 години 00 хвилин 12 вересня 2017 року. У разі повторної неявки відповіда-
чки справу буде розглянуто за її відсутності за наявними по справі доказами.

З опублікуванням оголошення, відповідачка по справі вважається належ-
ним чином повідомленою про час, день та місце проведення судового засі-
дання.

Голова суду В.О. Шовкун

Оболонський районний суд міста Києва (адреса суду: 04212, м. Київ, 
вул. Маршала Тимошенка, 2-Є) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться:

30.08.2017 о 09:45 до Сисин Олександр Андрійович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 01001, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, буд. 16а, кв. 47) 
справа № 756/6929/17, суддя Майбоженко А. М.

07.12.2017 о 17:00 до Артамоненков Андрій Володимирович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 04205, м. Київ, пр. Оболонський, буд. 30, кв. 
201) справа № 756/3531/17, суддя Шевчук А. В.

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

Повістка про виклик підозрюваного  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Меренкову Михайлу Миколайовичу, 02.08.1972 ро-
ку народження, який зареєстрований за адресою: Донецька область,  
м. Моспино, вул. Короленка, буд. 47,  на підставі  ст. ст. 133, 135, 297-5 
КПК України, Вам необхідно з’явитися «11» серпня 2017 року на 10:00 
до каб. № 308 слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій об-
ласті, до слідчого Сокола В.А. за адресою: Донецька область, м. Марі-
уполь, вул. Георгіївська, буд. 77, для вручення повідомлення про змі-
ну підозри, відкриття та ознайомлення із матеріалами кримінального 
провадження, вручення Вам обвинувального акта та реєстру матеріалів 
у кримінальному провадженні №22017050000000193 від 08.06.2017 за 
ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України у порядку ст. 290 КПК України при 
здійсненні спеціального досудового розслідування.

Крюківський районний суд м. Кременчука (адреса суду: 39600, Пол-
тавська обл., м. Кременчук, вул. Красіна, буд. 37/49) викликає відпові-
дача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться:

08.08.2017 о 14:00 до Базик Тетяна Анатоліївна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 39625, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Шкільна, буд.  
8, кв. 2) справа № 537/1896/17, суддя Дядечко І. І.

08.08.2017 о 14:30 до Двугрошев Дмитро Олегович (останнє відоме 
місце реєстрації: 39630, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 50 років 
СРСР, буд. 47, кв. 41) справа № 537/2020/17, суддя Дядечко І. І.

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

Державне агентство резерву України 
оголошує повторний аукціон з реалізації прокату чорних та кольорових ме-
талів, метизів, труб, кабельно-провідникової продукції, плівки поліетилено-
вої та магнітної, інструменту абразивного, підпергаменту, напівфабрикатів 
та заготовок, форм та люльок хлібопекарських, гуми технічної, рукавів на-
пірних, стрічки ізоляційної та вимірювальної, шнурів азбестових та лляних, 
тасьми, марлі, радіокомпонентів, радіоламп, електровакуумних виробів, апа-
ратури та обладнання.

Аукціон відбудеться 17 серпня 2017 р. о 15:00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за проведення аукціону: Горо-

шко І.Я. (235-17-42), Шкляр Л.П. (234-32-28).
Детальна інформація про умови проведення аукціону розміщена на офі-

ційному веб-сайті Держрезерву України – www.gosrezerv.gov.ua.

Воловецький районний суд Закарпатської області викликає приватного 
нотаріуса Київського міською нотаріального округу Чуловського Володими-
ра Анатолійовича адреса: м. Київ, вул. Передова, 15-Б, Київської області в су-
дове засідання як третю особу по цивільній справі за позовом Бішко А.І. до 
ПАТ «Укрсоцбанк» третя особа: приватний нотаріус Київського міського но-
таріального округу Чуловський В.А., Воловецький районний відділ ДВС ГТУЮ 
в Закарпатській області в особі Крижанівського Я.І., про визнання виконав-
чого напису таким, що не підлягає виконанню.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Воловецького районного суду 
15 серпня 2017 року о 10.30 год. за адресою: смт Воловець, вул. 3арічна, 1.

У разі неможливості явки до суду третя особа приватний нотаріус Київ-
ського міського нотаріального округу Чуловський Володимир Анатолійович 
зобов’язаний повідомній суд про причини неявки.

Суддя Софілканич О.А.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Бут Андрій Сергійович, 06.12.1983 р.н., який зареє-

стрований за адресою: смт Ясногірка, м. Краматорськ Донецької об-
ласті, пров. Ярославський, буд. 15, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 
290, 297-5 КПК України, вам необхідно з’явитися 10.08.2017 р. о 10.00 
год. до слідчого УСБУ у Львівській області Вавричука Н.Я. (м. Львів, вул. 
С. Бандери, 1, каб. № 115) для вручення вам процесуальних документів 
при здійсненні спеціального досудового розслідування, ознайомлення 
з матеріалами кримінального провадження, отримання обвинувально-
го акта та реєстру матеріалів при здійсненні спеціального досудового 
розслідування у кримінальному провадженні № 22017140000000021, 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Поважні причини неприбуття зазначені в ст. 138 КПК України. Наслід-
ки неприбуття вказані в ст. 139 КПК України.

Слідчий управління СБ України у Львівській області Вавричук Н.Я.

Державне агентство резерву України 
оголошує повторний аукціон з реалізації прокату 
чорних металів, метизів, запчастин до автогальм та 
моторвагонних секцій, продукції кабельної, підшип-
ників кочення.

Аукціон відбудеться 17 серпня 2017 р. о 15:00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за прове-

дення аукціону: Горошко І.Я. (235-17-42), Шкляр Л.П. 
(234-32-28).

Детальна інформація про умови проведення аук-
ціону розміщена на офіційному веб-сайті Держре-
зерву України – www.gosrezerv.gov.ua

Коростишівський районний суд Житомирської обл. 
(адреса суду: 12500, Житомирська обл., м. Коростишів, вул. 
К. Маркса, 52) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ При-
ватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться 04.10.2017 о 09:00 до Водотиєць Олек-
сандр Васильович (останнє відоме місце реєстрації: 12501, 
Житомирська обл., м. Коростишів, вул. Шевченка, буд. 14-А,  
кв. 28) справа № 280/299/17, суддя Пасічний Т. З.

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.

Криворізький районний суд Дніпропетровської обл. 
(адреса суду: 50002, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
пр. Миру, 5 а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ При-
ватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться:

16.11.2017 о 09:30 до Напханенко Вадим Анатолійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 53080, Дніпропетровська 
обл., Криворізький р-н, с. Веселе, вул. Зелена, буд. 5, кв. 2) 
справа № 177/1026/17, суддя Коваль Н. В.

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

Житомирський районний суд Житомирської обл. (адре-
са суду: 10031, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Що-
рса, 92) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приват-
банк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться 12.09.2017 о 09:00 до Панчак Олена Михайлівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 12464, Житомирська обл., 
Житомирський р-н, с. Головенка, вул. Розсохівська, буд. 
153) справа № 278/170/17, суддя Грубіян Є. О.

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

П’ятихатський районний суд Дніпропетровської обл. 
(адреса суду: 52100, Дніпропетровська обл., м. П’ятихатки, 
вул. Шевченка, 114) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове 
засідання, яке відбудеться  11.08.2017 о 08:30 до Лупіна 
Оксана Сергіївна (останнє відоме місце реєстрації: 52100, 
Дніпропетровська обл., м. П’ятихатки, вул. Петровського, 
буд. 274) справа № 190/672/17, суддя Легкошерст Ю. В.

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

Шишацький районний суд Полтавської обл. (адреса су-
ду: 38000, Полтавська обл., смт Шишаки, вул. Партизанська, 
6) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся  06.10.2017 о 09:00 до Савчук Олексій Валерійович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 38000, Полтавська обл., смт Ши-
шаки, вул. Павлика, буд. 59, кв. 9) справа № 551/466/17, суд-
дя Рябченко 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.

Борщівський районний суд Тернопільської обл. (адре-
са суду: 48700, Тернопільська обл., м. Борщів, вул. Січових 
Стрільців,11) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ При-
ватбанк про стягнення заборгованості у судове засідання, 
яке відбудеться 10.08.2017 о 10:00 до Рябий Віталій Романо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 48720, Тернопільська 
обл., Борщівський р-н, смт Скала-Подільська, вул. Толока, 
буд. 35) справа № 594/628/17, суддя Чир П. 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.

Дніпровський районний суд м. Києва (адреса суду: 02105, 
м. Київ, вул. Сергієнка, 3) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться  18.09.2017 о 09:20 до 
Повх Юлія Іванівна (останнє відоме місце реєстрації: 02090, 
м. Київ, вул. Азербайджанська, буд. 8б, кв. 111) справа  
№ 755/1873/17, суддя Астахова О. О.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.
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Ковпаківський районний суд м.Суми (адреса суду: 
40000, Сумська обл., м. Суми, вул. Першотравнева, 
12) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості у судове за-
сідання, яке відбудеться:

01.09.2017 о 08:30 до Юрченко Андрій Андрійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 40000, Сум-
ська обл., м. Суми, вул. Садова, буд. 25, гурт.) справа  
№ 592/6482/17, суддя Котенко О. А.

01.09.2017 о 08:40 до Кривець Віталій Вячеславо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 40031, Сумська 
обл., м.Суми, вул. Курська, буд. 133, кв. 94) справа  
№ 592/6396/17, суддя Котенко О. А.

22.09.2017 о 09:15 до Малюк Світлана Іванівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 40030, Сумська 
обл., м. Суми, просп. Курський, буд.  39, кв. 20) спра-
ва № 592/6466/17, суддя Хитров Б. В.

22.09.2017 о 09:00 до Кондрашов Андрій Івано-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 40013, Сумська 
обл., м. Суми, вул. 2-А Поперечна, буд. 1) справа  
№ 592/6314/17, суддя Хитров Б. 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.

Козелецький районний суд Чернігівської обл. 
(адреса суду: 17001, Чернігівська обл., смт Козелець, 
вул. Леніна, 7) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у су-
дове засідання, яке відбудеться:

10.08.2017 о 10:30 до Бажан Любов Григорівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 17024, Чернігівська 
обл., Козелецький р-н, смт Десна, вул. Олександра 
Довженка, буд. 39, кв. 14) справа № 734/791/17, суд-
дя Анохін А. М.

10.08.2017 о 10:40 до Борисенко Сергій Микола-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 17033, Чер-
нігівська обл., Козелецький р-н, с. Підлісне) справа 
№ 734/1973/16-ц, суддя Анохін А. М.

10.08.2017 о 12:20 до Томілець Сергій Сергійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 17000, Чернігівська 
обл., смт Козелець, вул. Шевченка, буд. 8) справа  
№ 734/3020/16-ц, суддя Анохін А. М.

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

Тлумацький районний суд Івано-Франківської обл. 
(адреса суду: 78000, Івано-Франківська обл., м. Тлу-
мач, вул. Винниченка,14а) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення забор-
гованості у судове засідання, яке відбудеться:

31.08.2017 о 16:00 до Ковальський Микола Ми-
колайович (останнє відоме місце реєстрації: 78020, 
Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, с. Кутище, 
вул. Мала, буд. 47) справа № 353/259/17, суддя Лу-
щак Н. І.

31.08.2017 о 16:30 до Зубрицький Валерій Аркаді-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 78000, Івано-
Франківська обл., Тлумацький р-н, с. Локітка, вул. 
Чабанівка, буд. 4) справа № 353/258/17, суддя Лу-
щак Н. І.

01.09.2017 о 15:00 до Пашута Олександр Воло-
димирович (останнє відоме місце реєстрації: 78041, 
Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, с. Петрів) 
справа № 353/189/17, суддя Лущак Н.І.

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

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

Приазовський районний суд Запорізької обл. (адреса су-
ду: 72400, Запорізька обл., смт Приазовcьке, вул. Пушкіна, 
5) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться  08.09.2017 о 14:00 до Твердохліб Дмитро Валерійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 72412, Запорізька обл., 
Приазовський р-н, с. Новоспаське, вул. Нова, буд. 7) справа 
№ 325/964/17, суддя Апалькова О. 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.

Херсонський міський суд Херсонської області (адреса 
суду: 73000, Херсонська обл., м. Херсон, вул. Маяковсько-
го, 6/29) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться   30.08.2017 об 11:55 до Кравченко Га-
лина Миколаївна (останнє відоме місце реєстрації: 76007, 
Херсонська обл., м. Херсон, вул. Ів. Франко, буд. 28) справа  
№ 766/1604/17, суддя Хайдарова 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.

Ленінський районний суд м. Кіровограда (адреса суду: 
25006, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. К. Марк-
са, 40) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться 29.08.2017 о 13:45 до Заріцька Яна Анатоліївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 25004, Кіровоградська обл.,  
м. Кропивницький, вул. Садова, буд. 42, кв. 2) справа  
№ 405/812/17, суддя Iванова Л. 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.

Малинський районний суд Житомирської обл. (адре-
са суду: 11603, Житомирська обл., м. Малин, пл.Соборна, 
6а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке від-
будеться  28.08.2017 о 09:00 до Клімович Владислав Олек-
сандрович (останнє відоме місце реєстрації: 11601, Жито-
мирська обл., м. Малин, вул. Єгорова, буд. 47, кв. 1) справа  
№ 283/889/17, суддя Ярмоленко 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.

Голованівський районний суд Кіровоградської обл. (адре-
са суду: 26500, Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. 
Леніна, 18) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, 
яке відбудеться 10.08.2017 о 08:15 до Гуйван Людмила Юрі-
ївна (останнє відоме місце реєстрації: 26555, Кіровоградська 
обл., Голованівський р-н, с. Побузьке, вул. Театральна, буд. 
7, кв. 18) справа № 386/630/17, суддя Гарбуз О. 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.

Ічнянський районний суд Чернігівської обл. (адреса суду: 
16703, Чернігівська обл., м. Ічня,  вул. Г. Коваля,10) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться 
31.08.2017 о 09:30 до Фаб’янчук Оксана Петрівна (останнє 
відоме місце реєстрації: 16731, Чернігівська обл., Ічнянський 
р-н, с. Южне, вул. Зелена, буд. 16) справа № 733/804/17, суд-
дя Карапиш 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.

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької обл. 
(адреса суду: 30400, Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. 
Карла Маркса, 30) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засі-
дання, яке відбудеться 09.08.2017 о 09:00 до Галах Сер-
гій Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 30405, 
Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Шешукова, буд. 3а, кв. 
65) справа № 688/1399/17, суддя Козачук 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.

Фрунзенський районний суд м. Харкова (адреса суду: 
61099, Харківська обл., м. Харків, вул. Б.Хмельницького, 
32/38) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості у судове засідання, 
яке відбудеться  06.09.2017 р. о 15.10 до Боднар Олексій 
Яковлевич (останнє відоме місце реєстрації: 61000, Харків-
ська обл., м. Харків, вул. Ощєпкова, буд. 8, кв. 35) справа  
№ 645/2336/17, суддя Бабкова Т. В.

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

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова (адреса су-
ду: 61007, Харківська обл., м. Харків, пр-т Орджонікідзе, 7) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеть-
ся  28.08.2017 о 14:15 до Манойло Олексій Володимирович 
(останнє відоме місце реєстрації: 61000, Харківська обл.,  
м. Харків, вул. Луї Пастера, буд. 27) справа № 644/2779/17, 
суддя Горчакова О. 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.

Ямпільський районний суд Сумської обл. (адреса суду: 
41200, Сумська обл., смт Ямпіль, бульв. Ювілейний, 8/2) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеть-
ся  11.08.2017 о 08:00 до Шульга Володимир Анатолійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 41226, Сумська обл., Ям-
пільський р-н, смт Свеса, пров.  Дачний, буд. 8, кв. 1) справа 
№ 590/685/17, суддя Сатарова 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.

Козелецький районний суд Чернігівської обл. (адре-
са суду: 17001, Чернігівська обл., смт Козелець, вул. Лені-
на, 7) викликає відповідача за позовом ПАТ «Акцентбанк» 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться  09.08.2017 об 11:00 до Каптюр Дмитро Борисович 
(останнє відоме місце реєстрації: 17000, Чернігівська обл., 
Козелецький р-н, с. Лихолітки, вул. Леніна, буд. 53) справа  
№ 734/1106/17, суддя Анохін 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.

Апеляцiйний суд м. Києва (адреса суду: 03110, м. Ки-
їв, вул. Солом’янська, 2-А) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованос-
ті у судове засідання, яке відбудеться 14.09.2017 о 15:15 
до Каюн Антон Олегович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 02206, м. Київ, вул. Бойченка, буд. 10, кв. 196) справа 
№ 22-ц/796/7843/17, суддя Катющенко В. П.

 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.

Приморський районний суд м.Одеси (адреса суду: 65110, 
Одеська обл., м. Одеса, вул.Балківська, 33) викликає від-
повідача за позовом ПАТ Акцентбанк про стягнення забор-
гованості у судове засідання яке відбудеться  07.09.2017 о 
09:30 до Єсіпов Володимир Володимирович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 65000, Одеська обл., м. Одеса, вул. Піо-
нерська, буд. 16 а, кв. 50) справа № 522/9625/17, суддя Чер-
нявська Л.М.

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

Чечельницький районний суд Вінницької обл. (адре-
са суду: 24800, Вінницька обл., смт Чечельник, вул. Лені-
на, 7) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості у судове засідання, 
яке відбудеться 17.08.2017 о 08:30 до Засухіна Ріта Олек-
сіївна (останнє відоме місце реєстрації: 24834, Вінницька 
обл., Чечельницький р-н, с. Березки, вул. Гагаріна) спра-
ва № 151/544/17, суддя Моцний В. С.

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

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 05.09.2017 о 09:30 до Килимник Мат-
вій Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 49000, 
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Ялинова, буд. 24) 
справа № 206/2776/17, суддя Зайченко 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.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача – Клімкі-
на Віталія Геннадійовича (м. Луганськ, вул. Мічу-
ріна, б. 13) по справі № 409/1166/17 (провадження 
№2/409/612/17) за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про 
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 04.10.2017 р. (ре-
зервна дата 06.10.2017 року) о 14.00 годині в залі су-
ду за адресою: Луганська  область, смт Білокураки-
не, пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О.Г.

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської облас-
ті викликає в судове засідання на 09 год. 30 хв. 8 серпня 
2017 року як відповідача Артамонова Ігоря Олександровича 
(останнє відоме місце проживання: вул. Київська (до пере-
йменування – Жовтневої революції), 228-а, кв. 5 у м. Возне-
сенську Миколаївської області), у справі за позовом Ноголь 
Валентини Олександрівни до Артамонова Ігоря Олександро-
вича про визнання договору купівлі-продажу дійсним.

Засідання відбудеться в приміщенні Вознесенського місь-
крайонного суду за адресою: м. Вознесенськ Миколаївської 
області, вул. Кібрика, 11, каб. № 14.

В разі неявки відповідача в судове засідання, справа бу-
де розглянута без його участі на підставі наявних у ній ма-
теріалів.

Суддя О.В. Вуїв

Приморський районний суд Запорізької області викли-
кає в судове засідання на 9 серпня 2017 року о 08.10 годині 
(резервна дата 11 серпня 2017 року о 08.10 годині) за адре-
сою: Запорізька область, м. Приморськ, вул. Соборна, 84, як 
відповідача Нечая Дениса Миколайовича у цивільній справі  
№ 326/926/17 р. (провадження № 2/326/341/2017) за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський 
банк розвитку», від імені якого діє представник Джус В.П. до 
Нечая Дениса Миколайовича про стягнення заборгованості 
за кредитним договором.

У разі неявки відповідача в судове засідання на вказані 
дату та час, справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Т.В. Стріжакова

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті повідомляє Шпачинській Олені Іванівні, мешкан-
ці міста Кадіївки (Стаханова) Луганської області, про 
ухвалення заочного рішення 18 травня 2016 року по 
справі № 428/2011/16-ц за позовом Публічного акці-
онерного товариства «Укрсоцбанк» м. Київ до Шпа-
чинської Олени Іванівни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, стягнення судового 
збору.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що 
його ухвалив, за письмовою заявою відповідачки, 
яку може бути подано протягом десяти днів з дня 
отримання його копії.

Суддя І.O. Юзефович

Сєвєродонецький міський суд Луганської області 
повідомляє Савчук Наталії Володимирівні, мешкан-
ці міста Кадіївки (Стаханова) Луганської області, про 
ухвалення заочного рішення 21 червня 2016 року по 
справі № 428/5369/16-ц за позовом Публічного акці-
онерного товариства «Укрсоцбанк» м. Київ до Савчук 
Наталії Володимирівни про стягнення заборгованості 
за кредитним договором, стягнення судового збору.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що 
його ухвалив, за письмовою заявою відповідачки, 
яку може бути подано протягом десяти днів з дня 
отримання його копії.

Суддя І.О. Юзефович

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті повідомляє Соломко Ірині Миколаївні, мешкан-
ці міста Кадіївка (Стаханов) Луганської області, про 
ухвалення заочного рішення 10 червня 2016 року по 
справі № 428/5296/16-ц за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Укрсоцбанк» м. Київ до Со-
ломко Ірини Миколаївни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, стягнення судового 
збору.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що 
його ухвалив, за письмовою заявою відповідачки, 
яку може бути подано протягом десяти днів з дня 
отримання його копії.

Суддя І.О. Юзефович

Сєвєродонецький міський суд Луганської області 
повідомляє Ларіній Лілії Миколаївні, мешканці міс-
та Кадіївки (Стаханова) Луганської області, про ухва-
лення заочного рішення 8 липня 2016 року по справі 
№ 428/4010/16-ц за позовом Публічного акціонерно-
го товариства «Укрсоцбанк» м. Київ до Ларіної Лілії 
Миколаївни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, стягнення судового збору.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що 
його ухвалив, за письмовою заявою відповідачки, 
яку може бути подано протягом десяти днів з дня 
отримання його копії.

Суддя Д.Б. Баронін

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті повідомляє Деордіца Сергію Юрійовичу, мешкан-
цю міста Кадіївка (Стаханов) Луганської області, про 
ухвалення заочного рішення 8 листопада 2016 ро-
ку по справі № 428/9993/16-ц за позовом Публічно-
го акціонерного товариства «Укрсоцбанк» м. Київ до 
Деордіца Сергія Юрійовича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором, стягнення судово-
го збору.

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

Суддя І.О. Юзефович

Сєвєродонецький міський суд Луганської області по-
відомляє Березюку Роману Степановичу, Березюку Єв-
гену Романовичу, мешканцям міста Кадіївки (Стаханова) 
Луганської області, про ухвалення заочного рішення 21 
вересня 2016 року по справі № 428/7785/16-ц за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» 
м. Київ до Березюка Романа Степановича, Березюка Єв-
гена Романовича про солідарне стягнення заборгованос-
ті за кредитним договором, стягнення судового збору.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що йо-
го ухвалив, за письмовою заявою відповідачів, яку мо-
же бути подано протягом десяти днів з дня отримання 
його копії.

Суддя І.О. Юзефович

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті повідомляє Григоренко Ларисі Сергіївні, мешкан-
ці міста Алмазна Луганської області, про ухвален-
ня заочного рішення 8 липня 2016 року по справі  
№ 428/4008/16-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Укрсоцбанк» м. Київ до Григорен-
ко Лариси Сергіївни про стягнення заборгованості за 
кредитним договором, стягнення судового збору.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що 
його ухвалив, за письмовою заявою відповідачки, 
яку може бути подано протягом десяти днів з дня 
отримання його копії.

Суддя Д.Б. Баронін

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті повідомляє Абукарову Зейдуллаху Абукаровичу, 
мешканцю міста Кадіївка (Стаханов) Луганської об-
ласті, про ухвалення заочного рішення 28 вересня 
2016 року по справі № 428/7913/16-ц за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» м. 
Київ до Абукарова З.А. про стягнення заборгованості 
за кредитним договором, стягнення судового збору.

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

Суддя І.О. Юзефович
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Яхтсмени змагаються  
за кубок Азовського моря

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

ПОПУТНОГО ВІТРУ! У Ма-
ріуполі стартувала традицій-
на вітрильна регата: 31-й «Ку-
бок Азовського моря» ниніш-
нього року вже втретє відбу-
вається у форматі чемпіонату 
Донецької області з вітриль-
ного спорту серед крейсер-
ських яхт. У змаганнях беруть 
участь 82 спортсмени на 16 

вітрильних суднах, причому, 
можливо, до перегонів також 
приєднаються сусіди по Азов-
ському узбережжю — яхтсме-
ни з Бердянська Запорізької 
області. За словами головного 
судді регати Віктора Колесні-
кова, за перші дні змагань ша-
нувальники цього виду спор-
ту стали свідками трьох гонок 
олімпійського формату. Пере-
гони розпочалися у трьох гру-
пах, екіпажі вітрильних яхт — 

від чотирьох до дев`яти осіб. 
Як і раніше, змагання «вихід-
ного дня» проходитимуть в ак-
ваторії щосуботи, а підбиття 
підсумків, нагородження пере-
можців заплановано провести 
в День Незалежності України. 

А ще один результат цих 
змагань — підвищений інтер-
ес до дійства під вітрилами 
палких уболівальників та пе-
ресічних жителів і гостей Ма-
ріуполя. «Вітрильний спорт — 

це дуже цікаве і симпатичне 
видовище, а ще немало моло-
дих людей, які відвідують міс-
цевий яхт-клуб, стають справ-
жніми «морськими вовками». 
До того ж він може привабити 
до нашого міста не тільки ту-
ристів, а й інвесторів для по-
дальшого розвитку цього за-
хопливого виду спорту, яхт-
клубу і всього Маріуполя», — 
поділився враженнями очеви-
дець старту вітрильної регати. 
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Наші каратисти 
на п’єдесталі 
чемпіонату світу

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

ДОСЯГНЕННЯ. Четверо запорізьких спортсменів Олег Бонда-
ренко, Єгор Паньков, Андрій Безродний та Микита Пашков у скла-
ді збірної України показали високі результати на XII чемпіонаті сві-
ту серед дорослих, юнаків, кадетів та Кубку світу для дітей з ка-
рате за версією WKC (World Karate Confederation), що відбулися 
в Белграді (Сербія). Спортсменів і їхнього тренера привітала на-
чальник управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізь-
кої ОДА Наталія Власова. Вона зокрема зазначила, що спортс-
мени Запорізької області, вихованці міського спортивного товари-
ства «Спартак» міста Бердянська у складі національної збірної з 
карате на чемпіонаті світу і Кубку світу виступили блискуче — за-
воювали п’ять золотих, шість срібних та п’ять бронзових медалей.

Золоті нагороди здобули: майстер спорту України міжнародно-
го класу Олег Бондаренко — 1 місце в куміте та 1 місце в ката шо-
токан серед юніорів (18—20 років), Єгор Паньков (1 місце в кумі-
те серед кадетів 16—17 років), Андрій Безродний (1 місце в кумі-
те в командному заліку 14—15 років), Микита Пашков (1 місце в 
куміте серед хлопчиків 12—13 років). За словами тренера Петра 
Касьяненка, протягом кількох років вихованці спортивного това-
риства «Спартак» гідно представляють Україну, обстоюючи спор-
тивну честь країни на міжнародних турнірах, проте такі високі до-
сягнення в його вихованців уперше. 

— Ми знали, що в нас сильні спортсмени, які боротимуться за 
перемогу, — зазначив Петро Касьяненко, — але таких вражаю-
чих результатів навіть не очікували. За підсумками змагань чет-
веро наших спортсменів отримали золоті медалі. Це відмінний ре-
зультат.

ПОГОДА НА ЗАВТРА

18..23
28..33 18..23

28..33

18..23
28..33

21..26
33..38

21..26
33..38

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 6 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська  +18..23  +27 +32 Черкаська  +18 +23  +28 +33
Житомирська  +18 +23  +28 +33 Кіровоградська  +18 +23  +28 +33
Чернігівська  +17 +22  +28 +33 Полтавська  +18 +23  +28 +33
Сумська  +17 +22  +28 +33 Дніпропетровська  +18 +23  +33 +38
Закарпатська  +18 +23  +28 +33 Одеська  +21 +26  +33 +38
Рівненська  +17 +22  +28 +33 Миколаївська  +21 +26  +33 +38
Львівська  +17 +22  +28 +33 Херсонська  +21 +26  +33 +38
Івано-Франківська  +18 +23  +28 +33 Запорізька  +21 +26  +33 +38
Волинська  +17 +22  +28 +33 Харківська  +21 +26  +28 +33
Хмельницька  +18 +23  +28 +33 Донецька  +21 +26  +33 +38
Чернівецька  +18 +23  +28 +33 Луганська  +21 +26  +33 +38
Тернопільська  +18 +23  +28 +33 Крим  +21 +26  +33 +38
Вінницька  +18 +23  +28 +33 Київ +21  +23 +30  +32

Укргiдрометцентр

Перший шлюб на новому майданчику уклали відомий 
харківський гонщик Дмитро Кушнарьов і його обраниця 
Валерія
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Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

Його оформили ще не по-
вністю: за словами ди-

ректора комунального під-
приємства «Щасливе міс-
то» Ольги Прудко, тут неза-
баром з’явиться ще й освіт-
лення і газон навколо аль-
танки. Однак вже перша ре-
єстрація шлюбу подарува-
ла нареченим і їхнім гостям 
безліч позитивних емоцій та 
радості.

Зачинателями нової місь-
кої традиції стали відомий 
харківський гонщик Дмитро 
Кушнарьов і його обраниця 
Валерія. Вони зареєструва-
ли свій шлюб не в офіцій-
них, нехай навіть урочистих 
стінах Палацу одруження, а 
серед пишної зелені парку 
культури і відпочинку.

Молодята поділилися, що 
планували провести свято 
нестандартно. В результа-

ті виїзна церемонія в пар-
ку Горького перевершила 
всі їхні сподівання. Не зі-
псував свято нареченим на-
віть сильний дощ. «Ми пода-
ли заяву місяць тому й тоді 
навіть не знали, що відкри-
вають такий проект. Це чу-
довий подарунок для моло-
дих пар, дуже добре, що та-

ка можливість з’явилася 
в Харкові. Шалено радіє-
мо, що наша церемонія про-
йшла тут. Емоції перепо-
внюють. Я пишаюся тим, що 
живу в цьому місті!» — ска-
зала Валерія Кушнарьова.

Вручаючи молодій па-
рі свідоцтво про шлюб, на-
чальник управління дер-

жавної реєстрації в Хар-
ківській області Тетяна Єго-
рова зазначила, що цей со-
юз зареєстровано в рамках 
проекту «Шлюб за добу». 
«Дуже приємно, що кому-
нальне підприємство «Щас-
ливе місто» може запропо-
нувати нареченим таке пре-
красне місце для урочис-
тої церемонії. У місті бага-
то локацій для виїзних це-
ремоній, але я впевнена, що 
це місце стане для молодих 
пар не просто новинкою, а й 
перлиною парку Горького», 
— зауважила Тетяна Єго-
рова.

Як стверджують орга-
нізатори весільного ноу-
хау, тенденція щодо виїз-
них церемоній нині дуже 
по пулярна. Скористатися 
майданчиком у парку може 
кожен житель міста. І вже 
на день відкриття майдан-
чика КП «Щасливе місто» 
заплановано 110 церемоній.

Шлюб на природі
МОЛОДЯТАМ. У Харкові в центральному парку міста  
відкрився майданчик для виїзних церемоній одруження 

Щосуботи в серпні в акваторії біля Маріуполя відбуватимуться перегони, підсумки яких підіб’ють у День Незалежності
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