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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 7 серпня 2017 року
USD 2584.2893   EUR 3067.0345  RUB 4.2837  / AU 328023.84   AG 4315.76   PT 247058.06   PD 231293.89

за 100 доларів США за 100 євро за 10  рублів за 10 тройських унцій

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

ВІВТОРОК, 8 СЕРПНЯ 2017 РОКУ №146 (6015)
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ЗАХИСНИКИ

Понад 20 країн вдячні
українським миротворцям 
за їхню діяльність. Більш 
як 42 тисячі українців
принесли мир на інші території6

АЛЬТЕРНАТИВА

Використання
сонячних батарей
стає популярною
справою на
Черкащині

ЦИФРА ДНЯ

ПРезИДеНт ЦеНтРу
ГЛОбАЛіСтИкИ 
«СтРАтеГія ХХI» 
МИХАЙЛО ГОНчАР: 

«Проект «Північний
потік-2» доведе
Євросоюз до інфаркту»
Без перебільшення можна сказати, що темою №1 у світо-

вих ЗМІ останніми тижнями залишаються дискусії до-
вкола будівництва газопроводу «Північний потік-2». 

Прагнення кількох західних країн-важковаговиків про-
штовхнути через Єврокомісію відверто лобістський росій-
ський проект, який кардинально суперечить основам
політики енергетичної безпеки Євросоюзу, може поглибити
конфлікт між державами — членами ЄС.

«Другий потік» планують прокласти з узбережжя РФ
до Німеччини дном Балтійського моря паралельно з росій-
ським газопроводом «Північний потік». Це, за задумом
Кремля, невдовзі позбавить Україну статусу транзитної
держави в галузі поставок до Європи паливно-енергетич-
них ресурсів.

Цю ситуацію прокоментували перші державні особи Ук-
раїни. Президент Петро Порошенко вважає проект «Північ-
ний потік-2» «надзвичайно серйозною загрозою для
України», бо його мета — позбавити Україну двох мільярдів
доларів (на рік. — Авт.), які вона отримує за транзит. «Це по-
мста за Стокгольм, це помста  за рішучі антикорупційні ре-
форми». Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив
у парламенті, що вживають усіх заходів для захисту
національних інтересів, недопущення будівництва цьо-
го політичного проекту, бо він «становить загрозу на-
ціональній безпеці не лише України, а й інших держав». 

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«Реформу буде проведено

без підвищення
пенсійного віку. Уже 

з жовтня ми збільшимо
пенсії для 9 млн осіб 
і скасуємо нечесний

податок для працюючих
пенсіонерів». 

Прем’єр-міністр про базові принципи реформи, які уряд
обстоюватиме під час другого читання у парламенті

НА ЧАСІ. Переймаючи європейський досвід турботи 
про споживача, законодавчо врегулюють роботу 
інтернет-магазинів 
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16 угод
про вільну торгівлю уклала Україна 

за роки незалежності. Вони охоплюють 
45 країн, зазначено на сторінці заступника

міністра економічного розвитку і торгівлі
— Торгового представника України 

Наталії Микольської у Facebook

Прогноз: продовольче зерно переважає 
АПК. За попередніми даними, валовий збір зернових культур в

Україні у 2017/2018 маркетинговому році залежно від погодних
умов очікують на рівні від 60,2 до 63 млн тонн. Такі дані озвучили
в Мінагрополітики під час засідання робочої групи з питань фун-
кціонування ринку зерна під головуванням заступника міністра
Олени Ковальової.

Голова Української зернової асоціації Микола Горбачов зазна-
чив, що УЗА цьогорічний урожай зернових оцінює на рівні
63,7 млн тонн, співвідношення пшениці 1-3 класу до 4-6 класу ста-
новить 60:40.

«Потреби країни у продовольчому зерні для кормових цілей та
для переробної промисловості задоволено повністю. Обсяг екс-
порту перевищуватиме об’єм внутрішнього споживання», — пе-
редає слова Олени Ковальової прес-служба Мінагрополітики.

Станом на 4 серпня вже зібрано 30,9 млн тонн зерна ранніх зер-
нових та зернобобових культур з 8,2 млн га (85% від прогнозних

9,7 млн га) за середньої врожайності 37,4 ц/га. Херсонська, Мико-
лаївська й Кіровоградська області вже завершили збирання ран-
ніх зернових.

Зокрема зібрано: пшениці — 22,0 млн тонн з 5,5 млн га (86%
від 6,4 млн га) за середньої врожайності 40,1 ц/га; ячменю
—  7,4 млн тонн з 2,2 млн га (89% від 2,5 млн га) за середньої вро-
жайності 33,2 ц/га; жита — 228 тис. тонн із 79 тис. га (47% від 169
тис. га) за врожайності 28,8 ц/га; вівса — 112 тис. тонн з 42 тис. га
(21% від 198 тис. га) за врожайності 26,5 ц/га; гороху —
1,1 млн тонн з 399 тис. га (97% від 410 тис. га) за середньої вро-
жайності 26,4 ц/га. Крім того, зібрано 2 млн тонн зерна ріпаку із
736 тис. га (94% від  786 тис. га) за врожайності 27,4 ц/га.

Найвища врожайність ранніх культур у господарствах Хмель-
ницької (55,8 ц/га), Івано-Франківської (52,9), Львівської (49,6),
Чернівецької (48,6), Вінницької (48,4) та Тернопільської (48,4 ц/га)
областей.
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Правила гри 
для віртуального
продавця 

Правила гри 
для віртуального
продавця 
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оголошення

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

Лисянський районний суд Черкаської обл. 
(адреса суду: 19300, Черкаська обл., смт Лисян-
ка, вул. Кірова, 4) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгова-
ності у судове засідання, яке відбудеться:

27.09.2017 об 11:00 до Коломієць Андрій Во-
лодимирович (останнє відоме місце реєстрації: 
19332, Черкаська обл., Лисянський р-н, с. Ріпки, 
вул. Петровського, буд. 25) справа № 700/419/17, 
суддя Яценко Г. М.

27.09.2017 о 10:00 до Нехоца Віктор Вікторович 
(останнє відоме місце реєстрації: 19301, Черкась-
ка обл., смт Лисянка, вул. Кірова, буд. 21, кв. 14) 
справа № 700/414/17, суддя Яценко Г. М.

27.09.2017 о 13:00 до Жмурко Віталій Вікто-
рович (останнє відоме місце реєстрації: 19322, 
Черкаська обл., Лисянський р-н, с. Почапинці, 
вул. Богдана Хмельницького, буд. 24-А) справа  
№ 700/416/17, суддя Яценко Г. М.

27.09.2017 о 10:30 до Скудров Олександр Ва-
сильович (останнє відоме місце реєстрації: 19327, 
Черкаська обл., Лисянський р-н, с. Верещаки, вул. 
Берегова, буд. 11) справа № 700/468/17, суддя 
Яценко Г. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або 
неповідомлення про причини неявки справа буде 
розглянута за його  відсутності за наявними дока-
зами 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 
засідання.

Володарський районний суд Київської області по-
відомляє відповідачів у цивільних справах про вине-
сення щодо них заочних рішень:

справа № 364/445/13-ц за позовом ПАТ «Дельта 
Банк» до Забавської Надії Іванівни про стягнення за-
боргованості розглянута – винесено заочне рішення 
28.05.2013 року.

справа № 364/937/13-ц за позовом ПАТ «Дельта 
Банк» до Тихонюк Сергій Анатолійович про стягнен-
ня заборгованості розглянута – винесено заочне рі-
шення 13.08.2013 року.

Згідно ст. 233 ЦПК України заочне рішення наби-
рає законної сили відповідно до загального порядку, 
встановленого цим кодексом.

Частиною 1 ст. 223 ЦПК України передбачено, що 
рішення суду набирає законної сили після закінчен-
ня строку для подання апеляційної скарги, якщо апе-
ляційну скаргу не було подано. У разі подання апеля-
ційної скарги рішення, якщо його не скасовано, наби-
рає законної сили після розгляду апеляційним судом.

Відповідно до ч. 1 ст. 228 ЦПК України заочне рі-
шення може бути переглянуте судом, що його ухва-
лив, за письмовою заявою відповідача.

Частиною 2 ст. 231 ЦПК України встановлено, що 
у разі залишення заяви про перегляд заочного рі-
шення без задоволення заочне рішення може бу-
ти оскаржене в загальному порядку, встановлено-
му ЦПК.

Строки апеляційного оскарження рішення перед-
бачені ч. 1 ст. 294 ЦПК України, відповідно до якої 
апеляційна скарга на рішення суду подається протя-
гом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які 
брали участь у справі, але не були присутні в судово-
му засіданні під час проголошення рішення, можуть 
подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня 
отримання копії цього рішення.

Із змісту вищевказаних норм заочне рішення набу-
ває законної сили після завершення усіх передбаче-
них законом строків на його оскарження.

Головуючий суддя Моргун Г.Л.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідачів по спра-
ві № 409/1248/17 за позовом ПАТ «Державний ощад-
ний банк України» в особі філії Луганського облас-
ного управління АТ «Ощадбанк» до Бурикіної Наталії 
Володимирівни, Бурикіна Віктора Тимофійовича про 
стягнення заборгованості за договором про іпотеч-
ний кредит.

Судове засідання відбудеться 06.11.2017 року о 
08.00 год. (резервна дата 09.11.2017 року на 08.00 
год.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт 
Білокуракине, пл. Шевченка 2.

Викликаються як відповідачі: Бурикіна Наталія 
Володимирівна, адреса: Луганська область, м. Лу-
ганськ, вул. 2а Краснознаменна, буд. 19, кв. 81; Бури-
кін Віктор Тимофійович, адреса: Луганська область, 
м. Луганськ, вул. 2а Краснознаменна, буд. 19, кв. 81.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідачів по спра-
ві № 409/1250/17 за позовом ПАТ «Державний ощад-
ний банк України» в особі філії Луганського облас-
ного управління АТ «Ощадбанк» до Бєльського Дми-
тра Анатолійовича, Бондарева Геннадія Валентино-
вича про стягнення заборгованості за договором про 
іпотечний кредит.

Судове засідання відбудеться 06.11.2017 року о 
08.30 год. (резервна дата 09.11.2017 року на 08.30 
год.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт 
Білокуракине, пл. Шевченка 2.

Викликаються як відповідачі: Бєльський Дми-
тро Анатолійович, адреса: Луганська область, м. Лу-
ганськ, кв. 50 років Оборони Луганська, буд. 18; Бон-
дарев Геннадій Валентинович, адреса: Луганська об-
ласть, м. Луганськ, вул. Геологічна, буд. 3, кв. 4.

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

Суддя Третяк О.Г.

Добровеличківський районний суд Кіровоградської обл. 
(адреса суду: 27000, Кіровоградська обл., смт Добровелич-
ківка, вул. Леніна, 119) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судове 
засідання, яке відбудеться:

26.09.2017 о 14:00 до Бондаренко Тетяна Василівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 27032, Кіровоградська 
обл., Добровеличківський р-н, м. Помічна, вул. Островсько-
го, буд. 2а, кв. 13) справа № 387/536/17, суддя Майстер І. П.

26.09.2017 о 13:00 до Пахар Вікторія Миколаївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 27037, Кіровоградська обл., До-
бровеличківський р-н, с. Піщаний Брід, вул. Перемоги, буд. 
57) справа № 387/535/17, суддя Майстер І. П.

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.

Чернігівський районний суд Запорізької облас-
ті викликає у судове засідання, яке відбудеться о 09 
год. 00 хв. 18 серпня 2017 року в приміщенні Чер-
нігівського районного суду Запорізької області за 
адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул. 
Соборна (Леніна), буд. 391, Мирзу Сергія Миколайо-
вича, останнє відоме місце реєстрації: Донецька об-
ласть, м. Кіровське, м-н Гірняцький, 8, кв. 129, Мир-
зу Тетяну Леонідівну, останнє відоме місце реєстра-
ції: Донецька область, м. Кіровське, м-н Гірняцький, 
8, кв. 129, Мирзу Миколу Володимировича, останнє 
відоме місце реєстрації: Донецька область, м. Кіров-
ське, м-н Гірняцький, 8, кв. 129 як відповідачів по ци-
вільній справі № 329/702/17 за позовом Публічного 
акціонерного товариства «Державний Ощадний банк 
України» в особі філії Донецьке обласне управлін-
ня AT «Ощадбанк» до Мирзи Сергія Миколайовича, 
Мирзи Тетяни Леонідівни, Мирзи Миколи Володими-
ровича про стягнення заборгованості.

Суддя Богослов А.В.
Добропільський міськрайонний суд Донецької об-

ласті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. 
Банкова, 39а) розглядає цивільну справу за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Держав-
ний ощадний банк України» в особі філії Донецьке 
обласне управління AT «Ощадбанк» до Муратова Ан-
дрія Анатолійовича, Муратової Яни Іванівни про стяг-
нення заборгованості.

Відповідачі Муратов Андрій Анатолійович, 1976 
року народження, та Муратова Яна Іванівна, 1980 ро-
ку народження, викликаються на 28 вересня 2017 
року на 14.00 годину до Добропільського міськра-
йонного суду, кабінет № 15, для участі у розгляді 
справи у відкритому судовому засіданні.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття, 
повинні повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута у їх відсутність.

Суддя Здоровиця О.В.

Кіцманський районний суд Чернівецької області ви-
кликає представника ТзОВ «Соул Україна», відоме міс-
цезнаходження якого: м. Київ, вул. Саксаганського, 15, 
офіс 10, як відповідача у справі № 718/1442/17 за позо-
вом Ямніцького Юрія Васильовича до ОДО ТзОВ «Соул 
Україна» про захист прав споживачів, встановлення ні-
кчемності договору фінансового лізингу, застосування 
наслідків його недійсності та стягнення коштів, яку при-
значено до розгляду на 12 годину 00 хвилин 15 серпня 
2017 року за адресою: м. Кіцмань, вул. Незалежності, 48, 
Чернівецької області.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки ТзОВ «Со-
ул Україна» в судове засідання або неповідомлення про 
причини неявки справа буде розглянута без вашої участі 
за наявними доказами на підставі ст.169 ЦПК України. З 
публікуванням цього оголошення сторона по справі вва-
жається належним чином повідомленою про час, день та 
місце проведення судового засідання.

Суддя В.М. Мізюк

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтав-
ської області викликає в судове засідання, що відбу-
деться в приміщенні Крюківського районного суду м. 
Кременчука (м. Кременчук, вул. Троїцька (Красіна), 
37/49) як відповідача:

Андрієнка Євгена Сергійовича, останнє відоме міс-
це проживання: м. Донецьк,  вул. Університетська, 
67, кв. 38 о 13 год. 00 хв. 15.08.2017 року по справі за 
позовом Андрієнко В.В. до Андрієнка Є.С., за участю 
третьої особи органу опіки та піклування виконавчо-
го комітету Кременчуцької міської ради про позбав-
лення батьківських прав, стягнення аліментів та ви-
значення місця проживання дитини.

Ваша явка є обов’язковою! У разі неявки у судове 
засідання справа буде вирішена на підставі наявних у 
ній доказів у вашу відсутність.

Суддя Хіневич В.І.

Слов’янським міськрайонним судом Донецької облас-
ті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) роз-
глядається цивільна справа за позовом Бублік Наталії 
Леонідівни до Ванеєва Анатолія Геннадійовича, Ванеєва 
Сергія Анатольовича, Ванеєва Дмитра Анатольовича, Ва-
неєвої Анжели Віталіївни, Скрипник Ганни Олександрів-
ни про визнання осіб такими, що втратили право корис-
тування житловим приміщенням.

Відповідачі по справі Ванеєв Анатолій Геннадійович, 
Ванеєв Сергій Анатольович, Ванеєв Дмитро Анатольо-
вич, Ванеєва Анжела Віталіївна, Скрипник Ганна Олек-
сандрівна, які зареєстровані та проживають за адре-
сою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Промисло-
ва, 24, викликаються на 09.00 год. 22 серпня 2017 року 
до Слов’янського міськрайонного суду в залі № 17 для 
участі у судовому засіданні.

У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити 
суд про причини неявки, інакше справі буде розглянута 
у їх відсутність.

Суддя В.І. Старовецький
Кролевецький районний суд Сумської області 

відповідно до ч. 9 ст.74 ЦПК України викликає Жу-
ка Володимира Петровича, 1927 року народжен-
ня, останнє відоме місце реєстрації: квартал Во-
рошилова, буд.14, кв. 7, селище Ювілейне, м. Лу-
ганськ як відповідача по справі № 579/1147/17, пров.  
№ 2/579/343/17 за позовом Жука Миколи Петрови-
ча до Жука Володимира Петровича про припинення 
права на частку у спільному майні.

Справа призначена до розгляду на 17 жовтня 2017 
року о 15 годині 00 хвилин у приміщенні Кролевець-
кого районного суду Сумської області за адресою:  
м. Кролевець Сумської області, вул. Франка, 13.

Суд пропонує Жуку В.П. подати письмові пояс-
нення та всі наявні докази по справі. У випадку не-
явки відповідача в судове засідання це оголошення 
вважається належним повідомленням, і справа буде 
розглянута за відсутності Жука В.П.

Суддя О.В. Моргун

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідачів у справі № 408/1843/17-ц за 
позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» 
в особі філії Луганського обласного управління AT 
«Ощадбанк» про стягнення заборгованості – Агапо-
ва Олена Володимирівна (06.03.1980 р.н., м. Сверд-
ловськ Луганської області), Агапов Ярослав Воло-
димирович (31.07. 1979 р.н., м. Свердловськ Луган-
ської області), Лепехін Валерій Іванович (27.07. 1955 
р.н., м. Свердловськ Луганської області).

Судове засідання відбудеться 13.09.2017 року о 09 
годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, смт. Біловодськ, вул. Луганська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої 
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т.В. Кускова

Денисенко Олена Миколаївна, зареєстрована за 
адресою: м. Київ, вул. Вишняківська, 13-а, кв. 66, ви-
кликається як відповідач Дарницьким районним су-
дом м. Києва в судове засідання, яке відбудеться 29 
серпня 2017 року о 09 год. 30 хв. у цивільній спра-
ві за позовом Денисенка Святослава Дмитровича до 
Денисенко Олени Миколаївни про розірвання шлю-
бу.

Судове засідання відбудеться під головуванням 
судді Леонтюк Л.К. в приміщенні Дарницького ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 02099, м. Київ, 
вул. Севастопольська, 14, каб. 4, зал. 5.

У разі неявки відповідача в судове засідання спра-
ва буде розглянута у її відсутності з урахуванням на-
явних у справі доказів відповідно до чинного зако-
нодавства.

Суддя Л.К. Леонтюк

Згурівський районний суд Київської області викликає в су-
дове засідання Миколаєнка Олександра Васильовича (остан-
нє відоме зареєстроване місце проживання якого: місто Київ, 
вулиця Каштанова, 15, кв. 36) як відповідача у цивільній справі  
№ 365/372/17, номер провадження № 2/365/262/17, за позовом 
Миколаєнко Ольги Сергіївни до Миколаєнка Олександра Васи-
льовича про розірвання шлюбу, на 20 вересня 2017 року на 10 
годин 00 хвилин (резервна дата 25 вересня 2017 року о 09 годині 
00 хвилин) за адресою: смт Згурівка, вулиця Українська, 43 Київ-
ської області, 07600. Суддя Денисенко H.O.

Згурівський районний суд Київської області пропонує Мико-
лаєнку Олександру Васильовичу подати в зазначений строк дока-
зи на підтвердження своїх заперечень і роз’яснює, що в разі не-
подання ним доказів у цей строк вони в подальшому прийняті не 
будуть, а справа буде вирішуватися на підставі наявних у ній да-
них чи доказів.У разі неявки відповідача в судове засідання та не-
повідомлення суду про причини неявки, справа буде розглянута 
за його відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України. З опублікуванням цього оголошення відповідач вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день та місце про-
ведення судового засідання.

Суддя Н.О. Денисенко
Розгляд цивільної справи №128/1586/17 за позо-

вом Публічного акціонерного товариства «Держав-

ний ощадний банк України» в особі філії Вінницьке 

обласне управління Публічного акціонерного товари-

ства «Державний ощадний банк України» до Сабай-

даша (Іщенка) Максима Васильовича, третьої особи 

відділу примусового виконання рішень управління 

державної виконавчої служби Головного територі-

ального управління юстиції у Вінницькій області про 

зняття арешту з майна, призначено на 29.09.2017 ро-

ку на 11.30 год. в приміщенні Вінницького районно-

го суду за адресою: м. Вінниця, вул. Винниченка, 29.

Суддя О.І. Бондаренко

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті викликає як відповідачів Шайкіна Сергія Павло-
вича, 13.07.1975 р.н. (останнє відоме місце реєстра-
ції: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Га-
гаріна, 92/1); Гладкіну Ніну Віталіївну, 10.05.1969 
р.н. (останнє відоме місце реєстрації: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби Народів, 6/28) 
у судове засідання з розгляду цивільної справи  
№ 428/9093/16-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Альфа-Банк» м. Київ до Шайкіна 
Сергія Павловича, Гладкіної Ніни Віталіївни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, стяг-
нення судового збору, яке відбудеться 25 вересня  
2017 р. о 10.00 год. у приміщенні суду за адресою: 
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби 
Народів, 19. У разі неявки на вказане судове засідан-
ня суд розглядатиме справу без вашої участі на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І.О. Юзефович

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області 
викликає як відповідача Ісаєва Володимира Миколайо-
вича (останнє відоме місце проживання та реєстрації: м. 
Красногорівка, вул. Риночна, 3, кв. 9, Донецької області) 
по цивільній справі за позовом Ісаєвої Тетяни Олексан-
дрівни до Ісаєва Володимира Миколайовича, третя осо-
ба: Орган опіки та піклування Новооріхівської сільської 
ради про надання дозволу на тимчасовий виїзд за кор-
дон неповнолітньої дитини без згоди батька.

Судове засідання відбудеться 15 серпня 2017 року о 
10 годині 30 хвилин у приміщенні Лубенського міськра-
йонного суду Полтавської області за адресою: м. Лубни, 
вул. Монастирська, 17, Полтавської області.

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

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

Суддя С.В. Гудков

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО  
ПРИ ЗДІЙСНЕННІ СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО 

 ПРОВАДЖЕННЯ
Білоцерківський міськрайонний суд Київської об-

ласті відповідно до ст. ст. 134, 135, 323 КПК України 
викликає обвинуваченого Цибуленка Віталія Валері-
йовича, 06.08.1975 року народження, у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 
368 КК України, для проведення судового розгляду у 
кримінальному провадженні № 12014110000000304, 
який відбудеться о 10 годині 00 хвилин 18.08.2017 в 
приміщенні суду за адресою: вул. Турчанінова, 7, м. 
Біла Церква, Київська область, 09100, зал № 6 (суддя 
Бобкова Н.В.). Відповідно до вимог ст. 323 КПК Укра-
їни з моменту опублікування даного оголошення об-
винувачений вважається належним чином ознайом-
леним з її змістом.

Лисичанський міський суд Луганської області роз-
глядає кримінальне провадження № 419/2180/17 
1-кп/415/580/17 за обвинуваченням Лук’янова Сергія 
Вікторовича у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 3 ст. 258 КК України.

Підготовчий розгляд даного кримінального прова-
дження здійснюється у порядку спеціального судового 
провадження за відсутності обвинуваченого.

На підставі ст. ст. 297-5, 323 КПК України Лисичан-
ський міський суд Луганської області викликає обвину-
ваченого Лук’янова Сергія Вікторовича, 01.06.1969 р.н., 
який зареєстрований у м. Дебальцеве Донецької облас-
ті, по вул. Пушкіна, 9, кв. 38, на 11.08.2017 о 13 год. 
00 хв., для участі у судовому засіданні, яке відбудеться 
у приміщенні Лисичанського міського суду Луганської 
області, по вул. Штейгерська, 38, каб. 3.

Суддя О.В. Шевченко

Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу викли-
кає у судове засідання Четверова Василя Олександро-
вича, 01.05.1970 року народження, який був зареєстро-
ваний за адресою: Дніпропетровська область, м. Кри-
вий Ріг, вул. Каткова, буд. 45, кв. 77, як відповідача у 
цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Державний ощад-
ний банк України» про стягнення суми за кредитної за-
боргованості.

Судове засідання відбудеться 22 серпня 2017 року об 
11.30 год. за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Г. Романової, 
6-а (каб. 17), суддя Нестеренко О.М.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опубліку-
вання оголошення в пресі відповідач Четверов Василь 
Олександрович,вважається повідомленим про час і міс-
це розгляду справи. У разі його неявки справа буде роз-
глянута за його відсутності.

Суддя О.М. Нестеренко

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону)  

з продажу активів АТ «Дельта Банк»:
організатор торгів  

ТОВ  «НАЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БІРЖА»

Номер лота: Q81426b14680 — 
Q81426b14694

Короткий опис активів 
(майна) в лоті:

Основні засоби.

Електронна адреса для 
доступу до відкритих 
торгів (аукціону)/елек-
тронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення від-
критих торгів (аукціону)/
електронного аукціону:

21.08.2017 

Час проведення відкри-
тих торгів (аукціону)/
електронного аукціону:

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

Детальна інформація 
щодо лота

http://www.fg.gov.ua/not-
paying/liquidation/118-
delta/16816-21082017-7248

ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» оголошує про початок проведен-
ня відкритого обговорення Проекту інвестиційної програми на 2018 рік. Для 
цих цілей 31.07.2017 на сайті підприємства опублікувано Проект інвестицій-
ної програми на 2018. Ознайомитися з Проектом ІП 2018 можна на сайті http://
www.investment.meregi.com/ в розділі Записи/Проект ИП 2018/Для публика-
ции Проект ИП 2018 або за посиланням http://www.investment.meregi.com/
component/option,com remository/Itemid, 23/func, fileinfo/id, 42/.

Відкрите обговорення Проекту інвестиційної програми на 2018 проводиться 
шляхом подачі пропозицій, побажань, зауважень до Проекту ІП 2018 на елек-
тронну адресу otueu@ukr.net. Термін подачі пропозицій до 12-00 08.09.2017.

Контактні особи:  Сидоров  Олексій  Євгенович (044) 206-62-87; Ходос Олек-
сандр Петрович (044) 206-62-70.

Втрачене свідоцтво про право власності від 02.02.1998 р.  

№ 177, видане 135 заводом 3Б13 на прізвище Артеменко Мико-

ла Семенович, вважати недійсним.
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оголошення

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

Дзержинський міський суд Донецької області 
(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає ци-
вільну справу за позовною заявою Філімонової Іри-
ни Сергіївни до Докійчук Юрія Миколайовича, третя 
особа: територіальний сервісний центр № 1242 Регі-
онального сервісною центру в Дніпропетровській об-
ласті про визнання угоди недійсною та витребування 
майна з чужого незаконного володіння.

Відповідач Докійчук Юрій Миколайович (зареє-
стрований за адресою: 83119, м. Донецьк, вул. Ще-
тиніна, буд. 29, кв. 25), викликається на 21 серпня 
2017 року на 09.00 годин до суду, каб. № 7, для учас-
ті у розгляді справи по суті.

Відповідач, зареєстроване місце проживання (пе-
ребування), місцезнаходження чи місце роботи яко-
го невідоме, викликається в суд через оголошення 
у пресі. З опублікуванням оголошення про виклик 
відповідач вважається повідомленим про час і міс-
це розгляду справи.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття, від-
повідач повинен повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя В.В. Мигалевич

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Шепелен-
ка Сергія Анатолійовича як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/5862/17 за позовом 
Шепеленко Анастасії Андріївни до Шепеленка Сергія 
Анатолійовича про позбавлення батьківських прав, 
що відбудеться 16 серпня 2017 року о 15.00 год.

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

Суддя В.О. Половинка

Лисичанський міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідачів: Костяєва Олександра Воло-
димировича, 1976 р.н. (відоме місце реєстрації: вул. 
Молодіжна, буд. 55, Луганської області.) по справі № 
2/415/1401/17 за позовом Костяєвої Вікторії Олек-
сандрівни про розірвання шлюбу та стягнення алі-
ментів на утримання дітей у судове засідання, що 
відбудеться 16 серпня 2017року о 08.50 год. в при-
міщенні суду за адресою: м. Лисичанськ, Луганської 
обл., вул. Штейгерська, буд. 38, зал № 2.;

Сологуб Ірину Олександрівну, 29.10.1978 р.н. ( за-
реєстрована: мікрорайон-4, буд. 57, кв. 112, м. Брян-
ка, Луганської області) по справі № 2/415/1307/17 за 
позовом Сологуб Юрія Анатолійовича про розірван-
ня шлюбу у судове засідання, яке відбудеться 16 
серпня 2017 року о 09.40 год. в приміщенні суду за 
адресою: м. Лисичанськ, Луганської обл., вул. Штей-
герська, буд. 38, зал № 2.

До розгляду цивільної справи відповідачам пропо-
нується надати суду письмові пояснення та запере-
чення, а також усі наявні докази по справі.

У разі неявки відповідачів у судове засідання, 
справу буде розглянуто на підставі наданих суду до-
кументів, відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Суддя Л.Б. Чернобривко

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Логвиненко 
Ганну Миколаївну, як відповідача в судове засідан-
ня по цивільній справі № 426/453/17 за позовом Лог-
виненка Михайла Георгійовича до Логвиненко Ганни 
Миколаївни про розірвання шлюбу, що відбудеться 
14 серпня 2017 року о 14.00 год.

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

Суддя В.О. Половинка

Старобільський районний суд Луганської облас-
ті викликає Харалдіна Володимира Станіславови-
ча, який мешкає за адресою: Луганська обл., смт Бі-
локуракине, вул. Гагаріна, 26, як обвинуваченого у 
судове засідання по кримінальному провадженню  
№ 409/1137/17, провадження № 1-кп/431/215/17 за 
обвинуваченням за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК Украї-
ни, яке відбудеться 14 серпня 2017 року о 10 годи-
ні 00 хвилин в приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, м. Старобільськ, вул. Миру (Пролетар-
ська), 38а.

Суддя Олійник С.В.

Лисичанський міський суд Луганської області викликає 
як відповідача Герасімова Юрія Опанасовича, 24.01.1952  
р.н. (відоме місце реєстрації: вул. Октябрьська, буд. 46, м. 
Перевальськ, Луганської області) за позовом Хлопушиної 
Ірини Анатоліївни про визнання права власності за набу-
вальною давністю у судове засідання, що відбудеться 14 
серпня 2017 року о 08.30 год. в приміщенні суду за адре-
сою: м. Лисичанськ, Луганської обл., вул. Штейгерська, 
буд. 38, зал № 2. До розгляду цивільної справи відповіда-
чу пропонується надати суду письмові пояснення та запе-
речення, а також усі наявні докази по справі,

У разі неявки відповідача у судове засідання, справу бу-
де розглянуто на підставі наданих суду документів, відпо-
відно до ст. 169 ЦПК України.

Суддя Л.Б. Чернобривко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
викликає у судове засідання, яке відбудеться 11.09.2017 
року об 11.00 годині в приміщенні Артемівського міськ-
районного суду Донецької області за адресою: Донецька 
область, м. Бахмут, вул. Миру, 5, Клевцова Едуарда Кос-
тянтиновича (останнє відоме місце реєстрації: Донецька 
область, м. Єнакієве, вул. Марченко, буд. 3а, кв. 25), ТОВ 
ТБ «Інтеграл» (місцезнаходження: Донецька область, м. 
Єнакієве, вул. Тінова, буд. 105) як відповідачів по цивіль-
ній справі № 2-4781/2010 за заявою ПАТ «Перший Укра-
їнський Міжнародний Банк» про відновлення втрачено-
го судового провадження про стягнення заборгованос-
ті за кредитом.

Суддя Дубовик Р.Є.

Варениця Богдан Іванович, Деснянський район-
ний суд м. Києва (м. Київ, пр. Маяковського, 5-в, 
каб. 11) повторно викликає вас у судове засідання на 
11.10.2017 року о 16 год. 30 хв. для участі у розгляді 
цивільної справи за позовом Цвілюк Марії Федорів-
ни до Варениці Богдана Івановича про відшкодуван-
ня шкоди, завданої внаслідок ДТП та стягнення мо-
ральної шкоди. У разі вашої неявки справу буде роз-
глянуто без вашої участі.

Суддя О.М. Панченко

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької 
області повідомляє Арцебашева Олександра Івано-
вича, останнє відоме місце мешкання: Луганська об-
ласть м. Довжанськ, вул. Квартал 50 років Жовтня, 
26-а, кв. 31, про те, що 18 серпня 2017 року о 15.30 
годині в приміщенні Мелітопольського міськрайон-
ного суду Запорізької області за адресою: Запорізь-
ка область, м. Мелітополь, вул. Шмідта, 11, буде слу-
хатися цивільна справа № 320/1071/16-ц за позовом 
Голуб Олександри Федорівни до Арцебашевої Тетя-
ни Олександрівни, Арцебашева Олександра Іванови-
ча про припинення права власності.

Суддя Ю.В. Ковальова

Голосіївський районний суд м. Києва викликає як 
відповідача Колеса Сергія Миколайовича, по цивільній 
справі за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Альфа-Банк» до Колеса Сергія Миколайовича про стяг-
нення заборгованості.

Остання відома адреса місцезнаходження відповіда-
ча Колеса Сергія Миколайовича: м. Київ, вул. Деміївська, 
51, кв. 66.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за 
адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потехіна, буд. 
14-а, каб. № 15 — 17 жовтня 2017 року о 12 год. 00 хв.

В разі неявки на вказане судове засідання, суд розгля-
датиме справу без участі відповідача.

Суддя А.В. Новак

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (суддя Гаврилов В.А.) викликає в судове за-
сідання відповідача:

Цивільна справа № 185/3452/17 за позовом ПАТ 
«Альфа-Банк» до Болотової Світлани Юріївни про стяг-
нення заборгованості.

Останнє місце проживання відповідачки: м. Донецьк.
Судове засідання призначене на 20 вересня 2017 ро-

ку о 15.00 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпров-
ська, 135, каб. 407.

У разі неявки відповідачки у судове засідання спра-
ва, згідно з вимогами ЦПК України, може бути розгляну-
та за її відсутністю.

Суддя В.А. Гаврилов

Броварський міськрайонний суд Київської облас-
ті викликає як відповідача Ізотову Маргариту Вади-
мівну у справі за позовом Петренка Вадима Володи-
мировича до Ізотової Маргарити Вадимівни про ви-
знання особи такою, що втратила право користуван-
ня жилим приміщенням та зняття з реєстраційного 
обліку.

Розгляд справи призначено на 10.00 год. 29 ве-
ресня та на 12.00 год. 13 жовтня 2017 року у примі-
щенні Броварського міськрайонного суду Київської 
області за адресою: місто Бровари, Київської області, 
вулиця Грушевського, 2, каб. №№ 204, 206.

Суддя Дутчак І.М.

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми знаходить-
ся справа № 591/1955/17, провадження № 2/591/1560/17 за позо-
вом ФОП Спаська Оксана Валеріївна до Овчаренко Дарини Воло-
димирівни про стягнення боргу.

Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до ч. 9 ст. 74 
ЦПК України, викликає до суду Овчаренко Дарину Володимирів-
ну, останнє відоме місце проживання: м. Суми, пров. 9-го Травня, 
4, кв. 44, як відповідача по справі на 05.09.2017 року на 13.00 год.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Зарічного район-
ного суду м. Суми, що розташоване за адресою: м. Суми, вул. 
Академічна, 13, каб. № 403, головуючий суддя Клименко А.Я.

В разі неявки відповідача в судове засідання, справа буде роз-
глянута в її відсутність.

Суддя А.Я. Клименко

Біловодський районний суд Луганської області 
викликає як відповідача у справі № 408/2080/17-ц за 
позовом ПАТ «Альфа-Банк» про стягнення заборго-
ваності Чабанова Олега Вікторовича (22.05.1976 р.н., 
м. Свердловськ, Луганської області).

Судове засідання відбудеться 14.09.2017 року о 09 
годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

У разі неявки  справу буде розглянуто без вашої 
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т.В. Кускова

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Зайцева Во-
лодимира Йосиповича, як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/3524/17-ц за позо-
вом ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та гарантія» 
до Зайцева Володимира Йосиповича про стягнення 
заборгованості, що відбудеться 22 серпня 2017 ро-
ку о 12.30 год.

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

Суддя О.М. Попова

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (суддя Палюх Т.Д.) викликає в судове засі-
дання як відповідача Хруняка Романа Петровича у спра-
ві за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Порше Мобіліті» про стягнення заборгованості.

Останнє місце проживання відповідача: вул. Ушин-
ського, 3, м. Донецьк, Донецька область.

Судове засідання призначене на 02 жовтня 2017 р. о 
15.00 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 
135, каб. 511.

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

Суддя Т.Д. Палюх

У Подільському районному суді м. Києва 05 жов-
тня 2017 року о 09. год. 00 хв. під головуванням суд-
ді Богінкевич С.М. буде розглядатись цивільна спра-
ва за позовом Бежан Інни Андріївни, Котлицької Оль-
ги Миколаївни, Котлицької Ганни Андріївни до Бежан 
Михайла Олексійовича про визнання особи такою, 
що втратила право користуватись житловим примі-
щенням.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) у су-
дове засідання обов’язкова.

Суддя Богінкевич С.М.

Комсомольський міський суд Полтавської об-
ласті викликає Котлярчука Олександра Вікторовича 
(останнє відоме місце проживання: м. Горішні Плав-
ні, Полтавська область, проспект Героїв Дніпра, 83, 
квартира 75), як відповідача в судове засідання у ци-
вільній справі за позовом Публічного акціонерного 
товариства «Дельта-Банк» до Котлярчука Олексан-
дра Вікторовича про стягнення заборгованості. Су-
дове засідання відбудеться 31 серпня 2017 року о 09 
год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: Полтавська 
область, м. Горішні Плавні, вул. Гірників, 17. У разі 
неявки справу буде розглянуто за вашої відсутності.

Суддя О.В. Солоха

Стреляєв Олександр Валерійович, останнє відоме місце 
реєстрації якого: м. Докучаєвськ, Донецької області, вул. Ва-
тутіна, буд. 5А, кв. 23, та Стреляєва Наталя Георгіївна, остан-
нє відоме місце реєстрації якої: м. Докучаєвськ, Донецької 
області, вул. Орджонікідзе, буд. 54, викликаються в судове 
засідання до Пологівського районного суду Запорізької об-
ласті як відповідачі у цивільній справі № 324/667/17 за позо-
вом ПАТ КБ «Правекс-Банк», правонаступником якого є ТОВ 
«ФК «Довіра та гарантія», до Стреляєва Олександра Вале-
рійовича та Стреляєвої Наталі Георгіївни, про стягнення за-
боргованості, яке відбудеться 16 серпня 2017 року о 13 год. 
00 хв. у приміщенні Пологівського районного суду за адре-
сою: м. Пологи Запорізької області, вул. Єдності (М. Горь-
кого), 28.

Суддя Каретник Ю.М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті викликає у судове засідання яке відбудеться 
29.08.2017 року о 15.00 годин в приміщенні Арте-
мівського міськрайонного суду Донецької області за 
адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру 5, 
Коваленко Світлану Михайлівну (останнє відоме міс-
це реєстрації: Донецька область, м. Жданівка, квар-
тал 28/33, буд. 7, кв. 41) як відповідача по цивіль-
ній справі № 219/4446/17 за позовом ПАТ Держав-
ний Ощадний банк України в особі філії Донецьке об-
ласне управління AT «Ощадбанк» про стягнення за-
боргованості.

Суддя Дубовик Р.Є.

Бердянським міськрайонним судом, що знаходиться 
за адресою: вул. Консульська, 64, м. Бердянськ, 20 ве-
ресня 2017 року о 08.30 годині буде проведено судове 
засідання у цивільній справі № 310/3625/17 за позовом 
Публічного акціонерного товариства «Державний ощад-
ний банк України» в особі філії Донецьке обласне управ-
ління AT «Ощадбанк» до Мартьянової Діани Олексан-
дрівни, Колесникова Віталія Івановича про стягнення за-
боргованості за кредитом. Суд викликає Мартьянову Ді-
ану Олександрівну, Колесникова Віталія Івановича як від-
повідачів. Явка відповідачів до суду є обов’язковою. У ра-
зі неявки відповідачів в судове засідання судове засідан-
ня буде проведене за наявними матеріалами.

Суддя О.М. Вірченко

Борзнянський районний суд Чернігівської області ви-
кликає Абарнєва Віктора Володимировичу як відповіда-
ча у цивільній справі № 730/599/17 за позовом Абарнєвої 
Людмили Володимирівни до Абарнєва Віктора Володи-
мировича про розірвання шлюбу, яка призначена до роз-
гляду на 15 серпня 2017 року о 09.00 год. у приміщенні 
Борзнянського районного суду Чернігівської області за 
адресою: вул. Незалежності, 4, м. Борзна, Борзнянсько-
го району, Чернігівської області.

Крім того, суд роз’яснює, що відповідно до ст. 74 ЦПК 
України з опублікуванням даного оголошення про ви-
клик відповідач вважається належним чином повідомле-
ним про час і місце розгляду справи.

Суддя О.А. Луговець

Лозівський міськрайонний суд Харківської області викли-
кає як відповідача ПАТ УСК «Гарант-Авто» на розгляд ци-
вільної справи № 629/1545/17 за позовною заявою Кузне-
цова Вячеслава Володимировича до Публічного акціонер-
ного товариства Українська страхова компанія «Гарант-Ав-
то» про стягнення страхового відшкодування, яке відбудеть-
ся 22.08.2017 року о 08.20 у приміщенні Лозівського міськ-
районного суду Харківської області (Харківська обл., м. Ло-
зова, вул. Ярослава Мудрого, 9). З опублікуванням оголо-
шення про виклик відповідач вважається повідомленим про 
час і місце розгляду справи. У випадку  неявки розгляд спра-
ви може бути проведений за його відсутності.

Суддя Н.А. Смірнова

Ізяславський районний суд Хмельницької обл. (адреса су-
ду: 30300, Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Незалежнос-
ті, 2) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться  22.08.2017 о 09:00 до Мордач Валентин Андрійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 30300, Хмельницька обл., 
м. Ізяслав, вул. Лугова, буд. 12) справа № 675/1130/17, суд-
дя Король 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.

Харківський районний суд Харківської області викликає 
Суда Едуарда Наумовича, який зареєстрований за адресою: 
м. Харків, вул. Сумська, 116/4, у судове засідання як відпо-
відача по цивільній справі за позовом Садівничого товари-
ства «Кварцит» до Суда Едуарда Наумовича, Кулиничівської 
селищної ради Харківського району Харківської області про 
визнання недійсним державного акта на право приватної 
власності на землю, яке призначене на 28 серпня 2017 ро-
ку о 10.30 у приміщенні Харківського районного суду Хар-
ківської обл. за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, 
с. Покотилівка, вул. Сковороди, 18. У разі Вашої неявки у су-
дове засідання, неповідомлення про причини неявки, справу 
буде розглянуто заочно за відсутності відповідача. 

 Суддя Н.Л. Панас

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької обл. 
(адреса суду: 72309, Запорізька обл., м. Мелітополь,  
вул. Шмідта, 11) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться  15.08.2017 о 09:30 до Лактіонова Ірина 
Володимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 72319, За-
порізька обл., м. Мелітополь, вул. Свердлова, буд. 41) спра-
ва № 320/2978/17, суддя Ковальова Ю. В.

 У разі неявки відповідача у призначений час або неповідо-
млення про причини неявки справа буде розглянута за його  
відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК Укра-
їни.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по спра-
ві вважається належним чином повідомленим про час, день та 
місце проведення судового засідання.

Бердянський міськрайонний суд Запорізької обл. (адреса 
суду: 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Комунарів, 
64) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться  13.09.2017 о 09:30 до Ляховська Марина Миколаїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 71111, Запорізька обл., 
м. Бердянськ, вул. Василя Жуковського, буд. 30, кв. 6) спра-
ва № 310/3420/17, суддя Дністрян 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.

Ленінський районний суд м.Дніпропетровська 
(адреса суду: 49099, Дніпропетровська обл., м. Дні-
про, ж/м Червоний Камінь, вул. Коробова, 6) повідо-
мляє  про те,  що   по цивільній справі за позовом 
ПАТ КБ Приватбанк 07.07.2017 до Кирпа Ігор Вікто-
рович (останнє відоме місце реєстрації: 49000, Дні-
пропетровська обл., м. Дніпро, вул. Мостова, буд. 
237) справа № 205/728/17, суддя Нижний А. В. , було 
ухвалено заочне рішення, позовні вимоги задоволе-
но повністю або частково.

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

Олевський районний суд Житомирської обл. (адреса су-
ду: 11000, Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Володимир-
ська, 7) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приват-
банк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться 29.09.2017 о 10:00 до Юзипчук Іван Олексійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 11051, Житомирська обл., 
Олевський р-н, смт Нові Білокоровичі, вул. Привокзальна, 
будинок 13) справа № 287/215/17-ц, суддя Ковальчук М. В.

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

Апеляційний суд Миколаївської області викликає в су-

дове засідання на 09.00 год. 15 серпня 2017 року за адре-

сою: м. Миколаїв, вул. Садова, 2-а як відповідача Кор-

сунську Раїсу Ізраїлівну у цивільній справі за позовом 

Центрального об’єднаного управління Пенсійного фон-

ду України м. Миколаєва Миколаївської області до Кор-

сунської Р.І. про стягнення надмірно виплаченої пенсії.

У разі неявки відповідача, справа буде розглянута за 

її відсутності.

Суддя Т.М. Базовкіна
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 9 СЕРПНЯ

Найщиріші вітання в день 70-річного ювілею 
почесному президентові корпорації «Укрреставрація» 

Герою України Миколі Івановичу ОРЛЕНКУ!

У цей святковий день для Вас  — теплі побажання добра, миру 
та радості.

Хай у Вашому домі завжди буде багато щастя та здоров’я, опти-
мізму та мудрості, успіхів та творче довголіття!

Повсякденна клопітка діяльність на відповідальній по-
саді — почесного президента корпорації «Укрреставра-
ція» вимагає від Вас повної відданості справі, наполегливос-
ті, подолання труднощів, високого професіоналізму у збережен-
ні та відновленні пам’яток архітектури, історії та культури України. 
Відроджені і постали з руїн головні святині України і всього 
Православ’я: Михайлівський Золотоверхий монастир, присвяче-
ний небесному воїну покровителю Києва — Архістратигу Миха-
їлу, Успенський собор Києво-Печерської лаври — Дім Пресвя-
тої Божої Матері, Володимирський собор в Херсонесі — колиска 
Православ’я, де відбулося Хрещення Володимира Святого, а зго-
дом і хрещення Київської Русі.

Величезний досвід людства, увічнений у пам’ятках вітчизняної 
культури, доступний сучасникам саме завдяки самовідданій праці 
українських реставраторів. Вашими руками зводять мости між ми-
нулим і майбуттям, завдяки чому в наші серця, домівки й міста, не-
зважаючи на складні часи в державі, повертається духовність, а ра-
зом з тим відроджується і наша Україна.

Із честю виконуючи це покликання, Ви заслужили глибоку шану 
колег та підлеглих, даруючи їм не тільки знання та досвід, але й те-
пло своєї душі.

Хай Вас завжди оточує людська вдячність, прихильність друзів 
та радість життя.

Нових Вам великих звершень на благо України та її народу.
Колеги, друзі, рідні

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +13  +18 +24 +29 Черкаська +13  +18 +28 +33
Житомирська +13  +18 +24 +29 Кіровоградська +13  +18 +28 +33
Чернігівська +13  +18 +24 +29 Полтавська +13  +18 +28 +33
Сумська +13  +18 +24 +29 Дніпропетровська +13  +18 +29 +34
Закарпатська +15  +20 +27 +32 Одеська +19  +24 +33 +38
Рівненська +13  +18 +24 +29 Миколаївська +19  +24 +33 +38
Львівська +13  +18 +24 +29 Херсонська +19  +24 +33 +38
Івано-Франківська +13  +18 +24 +29 Запорізька +19  +24 +33 +38
Волинська +13  +18 +24 +29 Харківська +14  +19 +28 +33
Хмельницька +13  +18 +24 +29 Донецька +14  +19 +28 +33
Чернівецька +13  +18 +24 +29 Луганська +14  +19 +28 +33
Тернопільська +13  +18 +24 +29 Крим +19  +24 +31 +36
Вінницька +13  +18 +28 +33 Київ +15  +17 +26 +28
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Перші кроки майбутніх зірок
ФЕСТИВАЛЬ. Після чотирирічної перерви у Скадовську 
відбулися ХV «Чорноморські ігри» 

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

Протягом трьох днів на 
березі Чорного моря у 

Скадовську Херсонської 
області тривав масштаб-
ний престижний дитячий 
фестиваль України «Чор-
номорські ігри». Ювілей-
не музичне свято відно-
вилося після чотириріч-
ної перерви, тож на нього 
чекали сотні юних талан-
тів з усіх куточків краї-
ни. Організатори створи-
ли справжню «казку на 
березі Чорного моря», об-
равши саме цей вислів за 
основне гасло дійства. 

Головне змагання фести-
валю — вокальний конкурс, 
у якому цього року зареє-
струвалося 368 учасників. 
Після відбіркових турів до 
півфіналу пройшли 57 вока-
лістів та вокальних груп.  «У 
1998 році саме у Скадовську 
ми вперше заснували і по-
чали проводити «Чорномор-
ські ігри», — зазначив за-
сновник фестивалю прези-
дент компанії «Таврійські 
Ігри» Микола Баграєв. — За 
цей час фестиваль став візи-
тівкою Херсонщини, одним 
з найкращих дитячих поді-
бних конкурсів України. За-
вдяки йому з’явилися но-
ві зірки української музи-
ки. У нас прекрасні конкур-
санти, масштабна сцена, су-
часне технічне обладнання, 
найкращі фахівці і в оргко-
мітеті, і в журі. Діти потра-
плять у саме серце україн-
ського шоу-бізнесу». 

Виступи конкурсантів 
оцінювало професійне жу-
рі, до складу якого увійшли 
Валентин Коваль (постій-
ний член журі фестивалю, 
член Національної ради з 
питань телебачення і раді-
омовлення), Руслан Квін-
та (композитор, музичний 
продюсер), Олена Мозгова 
(продюсер), Альона Савіно-
ва (викладач вокалу), Сер-
гій Перцев (генеральний 
директор каналу М1), На-
тела Чхартішвілі-Зацарин-

на (генеральний продюсер 
каналу М1), Віталій Дроз-
дов (генеральний продюсер 
«ТАВР медіа», генеральний 
директор «Хіт Fm»), Олег 
Боднарчук (режисер, про-
дюсер), Тіна Кароль. Зірко-
вими гостями «Чорномор-
ських ігор» стали Тіна Ка-
роль, «Время и Стекло», 
«Потап і Настя», Оля Поля-
кова, TARABAROVA, Оля 
Цибульська та інші відомі 
українські виконавці. 

Програма триденного 
фестивалю була яскравою 

і насиченою. Організато-
ри потурбувалися, щоб усі 
гості весело й корисно від-
почили під час дійства. Для 
дітей і дорослих було орга-
нізовано ігрові програми на 
набережній, творчі конкур-
си, хореографічні майстер-
класи, флешмоби, фести-
валь повітряних зміїв, авто-
граф-сесії із зірками, диско-
теки. Також протягом трьох 
днів працював дискусійний 
клуб, до якого завітали ав-
торитетні фахівці шоу-біз-
несу. 

Відродження дитячо-
го фестивалю відбулося в 
межах підписаного три-
стороннього меморандуму 
між Херсонською обласною 
державною адміністрацією, 
Херсонською обласною ра-
дою та благодійною орга-
нізацією «Всеукраїнський 
благодійний Таврійський 
фонд». За ініціативи голови 
Херсонської облдержадміні-
страції Андрія Гордєєва вне-
сено зміни до обласного бю-
джету на 2017 рік і згідно з 
рішенням сесії спрямовано 
на проведення фестивалю 
близько двох мільйонів гри-
вень.  Як зазначив Андрій 
Гордєєв, дитячий фестиваль 
стає мистецькою візитів-
кою Херсонщини, що пози-
тивно впливатиме на розви-
ток туризму в області, роби-
тиме місто Скадовськ голо-
вним центром дитячого фес-
тивального руху. «Ми має-
мо можливість бачити най-
талановитіших дітей з усієї 
України, — зазначив він. — 
Даємо їм шанс виявити се-
бе. Та найголовніше, що сьо-
годні вони ще на крок набли-
жаються до своєї мрії — ста-
ти відомими виконавцями 
України». 

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

ТУРИСТИЧНА РОДЗИН-
КА. Між станціями Хмільник і 
Виноградів Закарпатської об-
ласті курсує старий-преста-
рий потяг. Але не тому їздить, 
що новішого немає, а через 
те, що це одна з родзинок ту-
ристичного Закарпаття, яку у 
краї дбайливо зберігають. 

Боржавська вузькоколій-
ка, яку місцеві ще називають 
«Кушницька Анця» (від насе-
леного пункту Кушниця і жіно-
чого імені Анна), існує понад 
століття. Раніше вона перево-
зила зрубану в горах дереви-

ну, інші товари, а в кількох до-
даткових вагонах — і людей 
по селах, коли ще не було ав-
тобусного сполучення. Нині 
деревину вузькоколійкою не 
доставляють, але пасажир-
ські перевезення зберегли 
своє значення. Ба більше: їз-
дити «Кушницькою Анцею», 
хоч і на невеликій швидко-
сті і без комфорту, особливо  
люблять туристи. Ознайом-
люються з раритетними паро-
возом і вагонами, яким по пів-
століття і більше, милуються 
краєвидами. І все це за неве-
лику плату.

Щороку в день професій-
ного свята залізничників вла-

штовують особливі поїздки 
для туристів, яких на станці-
ях зустрічають аматори піс-
ні і танцю. Виступивши перед 
мандрівниками з невеликими 
концертами, проводжають їх 
далі.

До речі, відтепер туристич-
ні мандрівки «Кушницькою 
Анцею» стануть регулярни-
ми. Укрзалізниця спільно з Мі-
ністерством інфраструктури 
України, Закарпатською обл-
держадміністрацією та іно-
земними партнерами реа-
лізує туристичний проект, у 
межах якого з міста Гайворон 
Кіровоградської області на 
Закарпаття прибув паротяг 

ГР-280, побудований майже 
70 років тому в Німеччині. Ло-
комотиви цієї серії використо-
вували під час зйомок філь-
мів, зокрема серіалу «Дев’ять 
життів Нестора Махна». Па-
ровозів серії «ГР» в Україні 
збереглося лише кілька у ви-
гляді пам’ятників. Цей же від-
ремонтований і працює зара-
ди збільшення туристичних 
атракцій у краї за Карпатами.

Першої суботи серпня він 
вирушив у перший туристич-
ний рейс, а згодом щовихід-
них кататиме шанувальни-
ків вузькоколійок маршрутом 
між Хмільником і Виноградо-
вом.

Вузькоколійкою на ретро-потязі

Фінал «Чорноморських ігор» перетворився на яскраве свято

Гран-прі отримала Єлизавета Волощенко з Херсона
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