
4 8 2 0 1 0 3 0 8 0 0 5 3

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 11 серпня 2017 року
USD 2569.2368   EUR 3014.2286  RUB 4.2871  / AU 329992.77   AG 4388.26   PT 251528.28   PD 230974.39

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

СУБОТА, 12 СЕРПНЯ 2017 РОКУ №150 (6019)

ЦИФРА ДНЯ

Мінрегіон апробовує
директорати

НОВОВВЕДЕННЯ. Міністерство регіонального розвитку, будів-
ництва та житлово-комунального господарства першим почало
створювати директорати в межах пілотного проекту з реформи
державної служби. Вже у вересні там мають намір оголосити кад-
рові конкурси до новостворених підрозділів, повідомив віце-
прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та
ЖКГ Геннадій Зубко. 

Кожен із директоратів працюватиме за конкретним напрямом:
регіональний розвиток; впровадження політики регіонального роз-
витку; місцеве самоврядування; енергоефективність; стратегічне
планування та європейська інтеграція.

«Раніше в міністерстві ми вже перейшли до проектного менедж -
менту та стратегічного планування, визначили ключових співро-
бітників, які безпосередньо впроваджують наші реформи.
Директорати стануть двигуном адміністративної реформи у відом-
стві, де працюватимуть реформаторські кадри», — наводить сло-
ва віце-прем’єра його прес-служба.

ЦИТАТА ДНЯ

Степан ПОЛТОРАК:
«40 % тих, хто

вступив цьогоріч,
люди з досвідом

військової служби
або колишні

строковики чи
теперішні

контрактники».
Міністр оборони про майбутніх офіцерів, які здобувають
знання у Національній академії сухопутних військ
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Чому «буксують»
госпітальні округи

ЗМІНИ. Формуючи нову систему медичної допомоги, громади
нарікають на неготовність до цього місцевої влади

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

3,947 млн тонн
зернових культур експортувала Україна 

з початку 2017—2018 маркетингового року

8
ДОКУМЕНТИ

Указ Президента України
«Про заходи з підготовки
та відзначення 1030-річчя
хрещення Київської Русі —
України»4

ТАЛАНОВИТІ й ВИНАХІДЛИВІ 

Тернополянка Тамара
Вощило працює над
пристроєм, який допоможе
людям з вадами слуху 
і мови
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оголошення

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

В Ірпінський міський суд Київської облас-

ті на 05.09.2017 р. о 16 год. 00 хв. (справа  

№ 367/3642/17), викликається: Рибалко Микола 

Олексійович по справі за позовом Рибалко Ган-

ни Геннадіївни до Рибалко Миколи Олексійови-

ча, треті особи; Служба у справах дітей та сім’ї 

Бучанської міської ради, Служба у справах ді-

тей Деснянської РДА м. Києва про позбавлення 

батьківських прав та стягнення аліментів.

В разі неявки Рибалка Миколи Олексійови-

ча (Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7), 

справа буде розглядатися у його відсутність.

Суддя Л.П. Саранюк

В провадженні Київського районного суду 

м. Одеси знаходиться цивільна справа за позо-

вом Робулець Анатолія Андрійовича до Власо-

ва Олександра Юрійовича, Власової Ольги Іго-

рівни, Гегамян Людмили Василівни, про визна-

ння договору недійсним, у зв’язку з чим повідо-

мляємо відповідача Власова Олександра Юрійо-

вича про те, що судове засідання відбудеться 21 

вересня 2017 року об 11 год. 00 хв. в приміщен-

ні Київського районного суду м. Одеси, за адре-

сою: м. Одеса, вул. Варненська, 3б, каб. 215.

Суддя О.М. Куриленко

Тростянецький райсуд Сумської області ви-
кликає як відповідача Максюту Ігоря Олексан-
дровича в судове засідання у цивільній спра-
ві № 2/588/375/17 за позовом Максюти Анаста-
сії Віталіївни до Максюти Ігоря Олександрови-
ча, треті особи, які не заявляють самостійних 
вимог щодо предмета спору: Орган опіки та пі-
клування Тростянецької районної державної ад-
міністрації Сумської області, служба у справах 
дітей Тростянецької районної державної адміні-
страції Сумської області про позбавлення бать-
ківських прав, яке відбудеться об 11 годині 00 
хвилин 29 серпня 2017 року, о 10 годині 10 хви-
лин 10 жовтня 2017 року у приміщенні суду за 
адресою: Сумська обл., м. Тростянець, вул. Ми-
ру, 9. У разі неявки відповідача справа буде роз-
глянута за його відсутності.

Суддя М.В. Щербаченко

Суддя Голопристанського районного суду 

м. Гола Пристань Ширинська О.Х. повідомляє 

про слухання цивільної справи за позовом Сур-

ган Олесі Володимирівни до Сурган Юрія Ми-

хайловича про позбавлення батьківських прав, 

яке відбудеться 16.08.2017 року о 09.00 год. за 

адресою: м. Гола Пристань, вул. Горького, № 19, 

та викликає до суду як відповідача Сурган Юрія 

Михайловича, який проживав: м. Гола При-

стань, вул. Каховська, 13.

У разі неявки у судове засідання відповіда-

ча справа буде розглядатися за його відсутності.

Суддя Ширинська О.Х

Артемівський міськрайонний суд Доне-
цької області (84500, Донецька область, м. Бах-
мут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу  
№219/5968/2017 за позовом Івашової Юлії 
Олександрівни до Івашова Олександра Іванови-
ча про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі Івашов Олександр Іва-
нович, 03 липня 1976 р.н., який зареєстрова-
ний: Микитівський район, м. Горлівка, с. Зайце-
во, вул. Аносова, 81, Донецької області виклика-
ється у судове засідання на 17 серпня 2017 ро-
ку о 09 год. 30 хв.

Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття відповідача, він повинен повідоми-
ти суд про причину неявки, інакше справа буде 
розглянута у його відсутність.

Суддя Харченко О.П.

Приморський районний суд Запорізької об-
ласті викликає в судове засідання на 21 серп-
ня 2017 року о 08.20 годині (резервна дата 23 
серпня 2017 року о 08.20 годині), за адресою: 
Запорізька область, м. Приморськ, вул. Собор-
на, 84 як відповідачку Швець Інну Миколаївну у 
цивільній справі № 326/947/17 р. (провадження  
№ 2/326/347/2017) за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Державний Ощадний 
банк України» в особі філії Донецьке обласне 
управління AT «Ощадбанк» про стягнення за-
боргованості за кредитом.

У разі неявки відповідачки в судове засідан-
ня на вказані дату та час, справу буде розгляну-
то за її відсутності.

Суддя Т.В. Стріжакова

Токмацький районний суд Запорізької об-

ласті викликає в судове засідання Камку Сер-

гія Павловича як відповідача в цивільній спра-

ві № 328/1873/17 за позовом ПАТ «Державний 

Ощадний банк України» в особі філії Донецьке 

обласне управління AT «Ощадбанк» до Камки 

Сергія Павловича про стягнення заборгованос-

ті за кредитним договором. Судове засідання 

відбудеться 22.08.2017 о 09 годині 00 хвилин в 

приміщенні Токмацького районного суду Запо-

різької області за адресою: Запорізька область, 

м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28.

Суддя Коваленко П.Л.

Сватівський районий суд Луганської області, 

розташований за адресою: Луганська область, 

м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає: 

Ладесова Дениса Миколайовичам як відповіда-

ча по цивільній справі № 426/9315/17-ц за позо-

вом Ладесової Тетяни Геннадіївни до Ладесова 

Дениса Миколайовича про розірвання шлюбу та 

стягнення аліментів, що відбудеться 22 серпня 

2017 року об 11.00 год.

У разі неявки на вказане судове засідання, 

суд розглядатиме справу без вашої участі на 

підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О.М. Попова

Білокуракинський районний суд Луганської 
області викликає в судове засідання представ-
ника відповідача — Лутугинської міської ра-
ди Луганської області (Луганська область,  
м. Лутугине, вул. Крупської, б. 15) по справі  
№ 409/1208/17 (провадження № 2/409/623/17) 
за позовом Ісправнікова Валерія Миколайови-
ча про визначення додаткового строку на при-
йняття спадщини.

Судове засідання відбудеться 19.09.2017 р. 
(резервна дата 22.09.2017 року) о 16.00 годи-
ні в залі суду за адресою : Луганська область,  
смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О.Г.

До Кремінського районного суду Луганської 
області як заінтересована особа викликаєть-
ся Пєстов Василь Анатолійович, 02.02.1963 ро-
ку народження, для участі в судовому засідан-
ні, яке відбудеться 17 серпня 2017 року о 09.00 
годині у цивільній справі № 414/1512/17 за зая-
вою, поданою Пєстовою Іриною Миколаївною, 
заінте ресована особа: Пєстов Василь Анатолійо-
вич про розірвання шлюбу.

В разі неявки заінтересованої особи Пєсто-
ва Василя Анатолійовича, 02.02.1963 року на-
родження, справа буде розглянута за його від-
сутності на підставі наявних у справі матеріалів.

Суддя М.В. Панчук

Рокитнянеький районний суд Київської області по-
відомляє Лєснецького Данила Ігоровича, що цивільна 
справа № 2/375/492/17 за позовом Шептицької Світлани 
Володимирівни до Лєснецького Данила Ігоровича, тре-
ті особи: Служба у справах дітей та сім’ї Рокитнянської 
районної державної адміністрації, Органи опіки та піклу-
вання Ольшаницької сільської ради Рокитнянського ра-
йону про надання дозволу на тимчасовий виїзд за кор-
дон неповнолітньої дитини без згоди батька призначе-
на до судового розгляду на 08.30 годину 17.08.2017 ро-
ку за адресою: смт Рокитне, Київської області, вул. За-
водська, 11.

В разі неявки справа буде розглянута у вашій відсут-
ності на підставі наявних доказів.

Суддя Л.М. Нечепоренко

На підставі наказу Міністерства енергетики та вугіль-

ної промисловості України від 21.07.2017 року № 481 

повідомляємо про реорганізацію державного підпри-

ємства «Шахта «Південнодонбаська № 3 ім. М.С. Сур-

гая» шляхом приєднання до державного підприємства 

«Шахта ім. М.С. Сургая» з відповідним правонаступни-

цтвом прав та обов’язків.

Строк пред’явлення вимог кредиторами — два міся-

ці з дня опублікування оголошення.

Чорнухинський районний суд Полтавської облас-
ті оголошує про судовий розгляд цивільної справи  
№ 549/330/17, провадження №2/549/134/17, за позо-
вом Рябоконь Ірини Вікторівни до Рябоконь Сергія Вя-
чеславовича про розірвання шлюбу, який відбудеться о 
09 годині 30 хвилин ранку 17 серпня 2017 року в при-
міщенні Чорнухинського районного суду Полтавської 
області за адресою: смт Чорнухи, Полтавської області,  
вул. Стовпова, 12.

У разі неявки Рябоконь С.В. справа буде розгляну-
та за його відсутності. Відповідач у справі зобов’язаний 
повідомити суд про причини неявки у судове  засідання.

Суддя Глущенко Н.М.

Арбузинський районний суд Миколаївської області викликає в судове за-
сідання о 09 год. 00 хв. 17 серпня 2017 р. як відповідача Кирилюк Надію Во-
лодимирівну, у справі за позовом Кирилюка Василя Миколайовича до Ки-
рилюк Надії Володимирівни про встановлення факту проживання однією 
сім’єю без реєстрації шлюбу, визнання майна спільною сумісною власніс-
тю, його поділ та визнання права власності.

Засідання відбудеться в приміщенні Арбузинського районного суду Ми-
колаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Арбузинка, вул. 
Шевченка, 204, каб. № 10.

В разі неявки відповідача в судове засідання, справа буде розглянута без 
його участі на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя І.В. Явіца

Печерський районний суд м. Києва викликає Кузнецова Ігоря 
Олександровича у судове засідання у справі за позовом Довжука 
Олександра Івановича до Кузнецова Ігоря Олександровича, Андрієн-
ко Тетяни Іванівни, третя особа: Приватний нотаріус Київського місь-
кого нотаріального округу Тверська Інесса Володимирівна про ви-
знання договору купівлі-продажу недійсним, скасування записів про 
державну реєстрацію прав власності, яке призначено на 15.08.2017 о 
14-00 год., і відбудеться за адресою: м. Київ, пров. Хрестовий, 4, каб. 
405, суддя Матійчук Г.О.

Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без поважних 

причин, або неповідомлення суд про причини неявки, справу буде 
розглянуто у вашу відсутність на підставі наявних в матеріалах спра-
ви доказів.

Суддя Г.О. Матійчук

Печерський районний суд м. Києва викликає Андрієнко Тетяну Іва-
нівну у судове засідання у справі за позовом Довжука Олександра 
Івановича до Кузнецова Ігоря Олександровича, Андрієнко Тетяни Іва-
нівни, третя особа: Приватний нотаріус Київського міського нотарі-
ального округу Тверська Інесса Володимирівна про визнання догово-
ру купівлі-продажу недійсним, скасування записів про державну ре-
єстрацію прав власності, яке призначено на 15.08.2017 о 14-00 год., 
і відбудеться за адресою: м. Київ, пров. Хрестовий, 4, каб. 405, суд-
дя Матійчук Г.О.

Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без поважних 

причин, або неповідомлення суд про причини неявки, справу буде 
розглянуто у вашу відсутність на підставі наявних в матеріалах спра-
ви доказів.

Суддя Г.О. Матійчук

В провадженні судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області О.В. Стадченко знахо-
диться кримінальне провадження № 233/2982/17 за обвинуваченням Федяніна Максима Сергійовича у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, зареєстрованого за 
адресою: Донецька область, м. Макіївка, мікрорайон Зелений, буд. 12, кв. 175.

Відповідно до ухвали Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області від 27 липня 2017 ро-
ку розгляд кримінального провадження за обвинуваченням Федяніна Максима Сергійовича проводиться в 
порядку спеціального судового провадження (in absentia) за відсутності обвинуваченого.

Згідно ухвали Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області від 09 серпня 2017 року по 
кримінальному провадженню відносно Федяніна Максима Сергійовича, обвинуваченого у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України було проведено підготовче судове за-
сідання та призначено кримінальне провадження до судового розгляду на 18 серпня 2017 року.

Суд викликає обвинуваченого Федяніна Максима Сергійовича у підготовче судове засідання на 18 серп-
ня 2017 року о 16 годині 00 хвилин, яке відбудеться у приміщенні Костянтинівського міськрайонного су-
ду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2, каб. 
№ 17.

Суддя О.В. Стадченко

В провадженні судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області  
О.В. Стадченко знаходиться кримінальне провадження № 242/4392/16-к за обвинува-
ченням Кострубицького Олексія Олександровича, у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, зареєстрований за адресою: Донецька 
область, м. Донецьк, в/ч Д-0065, проживаючого за адресою: Донецька область, м. До-
нецьк, вул. Роздольна, 28/126.

Суд викликає обвинуваченого Кострубицького Олексія Олександровича у підготовче 
судове засідання на 17 серпня 2017 року об 11 годині 00 хвилин, яке відбудеться у при-
міщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за адресою: Доне-
цька область, м Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2, каб. № 17.

Суддя О.В. Стадченко

Кравченко Світлана Валеріївна, 18.06.1988 р.н., останнє відоме місце реєстрації якої: До-
нецька обл., смт Зугрес, вул. Шевченка, буд. 15, фактичне місце проживання: Донецька обл., 
м. Мирноград, вул. Мухамадєєва, буд. 2, кв. 39 та Чжан Шен, останнє відоме місце проживан-
ня якого: Донецька обл., смт Зугрес, вул. Шевченка, буд. 15 викликаються до Добропільсько-
го міськрайонного суду Донецької області, як відповідачі, по цивільній справі № 227/1696/17 
за позовом Органу опіки та піклування Виконавчого комітету Мирноградської міської ради в 
інтере сах малолітніх Кравченка Богдана Шеновича, Кравченка Альберта Григоровича до Крав-
ченко Світлани Валеріївни, Чжан Шена, третя особа: Ніколаєнко Лариса Олексіївна про позбав-
лення батьківських прав. Судове засідання відбудеться 17.08.2017 року о 15.00 год. в примі-
щенні суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова, 39А. У разі неявки від-
повідачів до суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Корнєєва В.В.

Офіційне  повідомлення ПАТ «Укртелеком»
З  20.08.2017 ПАТ «Укртелеком» пропонує нові тарифні плани (тарифи) на по-

слугу проводового широкосмугового доступу до мережі Інтернет за технологією 

FTTH (послуга «Оптичний Інтернет») для абонентів (фізичних осіб). Територію дії 

тарифних планів обмежено. 

Детальну інформацію можна отримати за телефоном контакт-центру 

0-800-506-800 (дзвінки безкоштовні в межах України з номерів українських опе-

раторів) або на сайті www.ukrtelecom.ua

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
підозрюваного при здійсненні спеціального досудового  

розслідування
Підозрюваному Фуку Євгенію Михайловичу, 25.01.1984 року наро-

дження, громадянину України, українцю, уродженцю Ростовської об-
ласті Російської Федерації, до 24 січня 2017 року зареєстрованого в 
м. Тернопіль по вул. Лесі Українки, буд. 29, кв. 36, на підставі ст.ст. 
133, 135 та 297-5  КПК України, необхідно з’явитись 16.08.2017 о 
10 год. 00 хв. в кабінет № 303 слідчого відділу Управління СБ Укра-
їни в Тернопільській області, до старшого слідчого в ОВС слідчо-
го відділу Управління СБ України в Тернопільській області майора 
юстиції Цимбалюка І.І., за адресою: м. Тернопіль, проспект С. Бан-
дери, 21, для проведення процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні  № 22017210000000002 від 07.02.2017, за підозрою у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  ч. 2 
ст. 109 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування

 Підозрюваний Недоступ Дмитро Миколайович, 05.08.1982 
р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Донецьк,                               
вул. Шуйська, 4/139, на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України 
Вам необхідно з’явитись 15.08.2017, 16.08.2017 та 17.08.2017у пері-
од з 09.00 год. до 18.00 год. до  каб. № 11 до третього слідчого відділу 
слідчого управління прокуратури Донецької області за адресою: До-
нецька область, м. Слов’янськ,   вул. Вчительська, 47 для проведення 
з Вами слідчих дій (допиту як підозрюваного, надання доступу до ма-
теріалів досудового розслідування та вручення обвинувального акта 
з додатками) у кримінальному провадженні  № 12015050000000688 
від 10.08.2015 за ч.1 ст.258-3 КК України. 

     Миронівський районний суд Київської обл. 
(адреса суду: 08800, Київська обл., м. Миронів-
ка, вул. Першотравнева, 3) викликає відповідача 
за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення за-
боргованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся  18.08.2017 о 15:00 до Бенідзе Раміні Вікторо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 08824, Київ-
ська обл., Миронівський р-н, с. Потік, вул. Василь-
ченка, буд. 35) справа № 371/583/17, суддя Пархо-
менко В. М.

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

     Черняхівський районний суд Житомирської 
обл. (адреса суду: 12300, Житомирська обл., смт 
Черняхів, вул. Червоноармійська, 1) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться      28.08.2017 о 16:00 до Фурман Надія Мико-
лаївна (останнє відоме місце реєстрації: 12336, Жи-
томирська обл., Черняхівський р-н, с. Вишпіль, вул. 
Зарічна, буд. 4) справа № 293/212/17, суддя Брухов-
ський Є. Б.

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

Маслов Олександр Олександрович, 11 листопада 1984 

року народження, який мешкає за адресою: вул. Москов-

ська, буд. 8, м. Антрацит Луганської області, викликаєть-

ся як відповідач у судове засідання по цивільній справі  

№ 2/431/816/17 за позовом Маслової Олени Володими-

рівни до Маслова Олександра Олександровича про на-

дання дозволу дитині на тимчасові неодноразові поїзд-

ки за межі держави Україна разом із матір’ю без згоди та 

супроводу батька, яке відбудеться 15 серпня 2017 року 

о 15 годині 00 хв., в приміщенні суду за адресою: Луган-

ська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38а.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розгля-

датиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК 

України.

Суддя О.М. Березка

Марцинкевич Микола Володимиро-
вич, 06.03.1988 р.н., який мешкає за адре-
сою: вул. Петровського, буд. 55-В, кв. 51, 
м. Антрацит Луганської області, виклика-
ється як відповідач у судове засідання по 
цивільній справі № 2/431/544/17 за позо-
вом Марцинкевич Марини Миколаївни 
до Марцинкевича Миколи Володимиро-
вича про стягнення аліментів на утриман-
ня неповнолітньої дитини, яке відбудеться 
18 серпня 2017 року о 08 годині 00 хвилин 
в приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38а.

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

Суддя О.М. Березка

В провадженні Слов’янського міськрайонно-
го суду Донецької області знаходиться цивільна справа  
№ 2/243/2760/2017 за позовом Костенко Олени Валентинів-
ни до Загородникова Романа Миколайовича, Коханюк Рим-
ми Григорівни, Глотової Олени Володимирівни, за участю 
третьої особи: Глотова Володимира Івановича, про стягнен-
ня коштів, зобов’язання вчинити певні дії. Розгляд справи по 
суті відбудеться 17.08.2017 року о 15 год. 30 хв., 21.08.2017 
року о 13 год. 00 хв. та 28.08.2017 року о 13 год. 30 хв. у 
приміщенні Слов’янського міськрайонного суду Донецької 
області за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. 
Добровольського, буд. 2 (II поверх). Явка відповідачів: За-
городникова Романа Миколайовича, адреса проживання: 
Донецька область, м. Горлівка, вул. Дубініна, буд. 7, кв. 9; 
Коханюк Римми Григорівни, адреса проживання: Донецька 
область, м. Горлівка, вул. Магістральна, буд. 15, кв. 421 є 
обов’язковою. У разі неявки відповідачів справу буде розгля-
нуто без їх участі!

Відповідачам пропонується подати свої заперечення про-
ти позову та докази.

При собі мати документ, що посвідчує особу.
Суддя І.М. Мінаєв

Орджонікідзевський районний суд  
м. Запоріжжя викликає Школяренка Кос-
тянтина Олександровича, 25.02.1980 року 
народження, в судове засідання як відпо-
відача за позовом Лясковця Олексія Во-
лодимировича до Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Торговий дім «Ар-
матура України», Школяренка Костянти-
на Олександровича про стягнення бор-
гу за договором позики, призначене на 
18.08.2017 року о 08.30 годині, яке відбу-
деться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Пе-
ремоги, 55, кабінет № 23.

У випадку неявки у судове засідання та 
неповідомлення суду про поважну причи-
ну неявки, позов буде розглянутий на під-
ставі документів, які є в матеріалах спра-
ви.

Суддя О.Ю. Бойко

Гребінківський районний суд Полтав-
ської області викликає Сергієнка Миколу 
Івановича, 30.06.1960 р.н., як співвідпо-
відача (останнє відоме місце проживан-
ня: с. Сербинівка Гребінківського району, 
Полтавської області) у справі за позовом 
Тимко Наталії Іванівни до Сергієнка Мико-
ли Івановича, виконавчого комітету Сер-
бинівської сільської ради Гребінківського 
району Полтавської області про визнання 
права на земельну частку (пай) в порядку 
спадкування. Судове засідання відбудеть-
ся о 08.45 год. 18 серпня 2017 року у при-
міщенні суду за адресою: Полтавська об-
ласть, м. Гребінка, вул. Ярослава Мудро-
го, 4, зал засідань № 4.

Явка до суду є обов’язковою. У разі не-
явки справу буде розглянуто за вашої від-
сутності.

Суддя Л.М. Федорак
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Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області 
викликає в судове засідання на 13 год. 30 хв. 16 серпня 2017 
року як відповідачку Корчинську Віру Казимирівну (остан-
нє відоме місце проживання: вул. Котельмаха, 37, м. Возне-
сенськ, Миколаївської області), в справі за позовом Кучеро-
вої Н.М. до Корчинської В.К., Гіпкул В.І., третя особа, яка не 
заявляє самостійних вимог щодо предмета спору: відділ у 
Вознесенському районі ГУ Держгеокадастру у Миколаївській 
області, про визнання права власності на земельну ділянку.

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

В разі неявки відповідачки в судове засідання, справа бу-
де розглянута без її участі на підставі наявних в ній доказів.

Суддя О.В. Вуїв

У провадженні Голованівського районного суду Кірово-
градської області, смт Голованівськ, знаходиться цивіль-
на справа № 386/76/17 за позовом Агрофірми «Хлібороб» 
у формі ТОВ до Рудого Валентина Віталійовича про визна-
ння поновленим договору оренди землі та визнання укладе-
ною додаткової угоди.

Судовий розгляд справи призначено на 12 вересня 2017 
року о 13 год. 15 хв. у Голованівському районному суді за 
адресою: смт Голованівськ, вул. Соборна (Леніна), 18.

Суд викликає Рудого Валентина Віталійовича у судове за-
сідання як відповідача.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповідача до су-
ду та неповідомлення про причини неявки справа буде роз-
глянута за наявними у справі доказами з постановленням за-
очного рішення.

Суддя Гут Ю.О.

Кому: Христинченко Алла Анатоліївна
Ідентифікаційний номер 2439312846
м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду, буд. 9, кв.48

ПОВІДОМЛЕННЯ-ВИМОГА 
Іпотекодавцю про повернення повної суми заборгованості за 

за Кредитним договором № 19574-20/10-1 від 12.07.2010
 (в порядку ст. 35, 36 ЗУ «Про Іпотеку»)

12 липня 2010 року між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» та ТОВ «Граніттранссер-
віс» (надалі — Позичальник) було укладено Кредитний договір № 19574-20/101 з наступними змінами та доповненнями 
(далі — Кредитний договір), за умовами якого Позичальнику було надано кредит у сумі 5 468 800,00 гривень (надалі — 
Кредит), а Позичальник зобов’язався своєчасно та у повному обсязі виплачувати Банку проценти за користування Креди-
том, виконати інші умови Кредитного договору та повернути Банку Кредит у терміни, встановлені Кредитним договором.

Прийняті на себе зобов’язання Банк виконав в повному обсязі, надавши Кредит в розмірі 5 468 800,00 гривень, однак з 
боку Позичальника є порушення виконання умов Кредитного договору: нараховані проценти не сплачуються, Кредит не по-
вертається. 

Відповідно до ст. 1054 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України) за кредитним договором банк або інша фінан-
сова установа (кредитодавець) зобов’язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, вста-
новлених договором, а позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти.

Статтею 526 ЦК України визначено, що зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та 
вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ді-
лового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Позичальник зобов’язання за Кредитним договором не виконує. Загальна сума заборгованості за Кредитним договором 
становить 8 818 541,20 гривень. 

З метою забезпечення виконання зобов’язань Позичальника за Кредитним договором, між Банком (далі також — Іпоте-
кодержатель) та Христинченко Алла Анатоліївна (далі також — Іпотекодавець) було укладено Іпотечний договір, посвідче-
ний 15.07.2010 приватним нотаріусом КМНО Бочкарьовою Н.М. та зареєстрований в реєстрі за № 1002  (далі — Договір іпо-
теки) на повний розмір зобов’язань Позичальника за Кредитним договором.

Предметом забезпечення за Договором іпотеки (далі — Предмет іпотеки) є наступне нерухоме майно:
 квартира №161, що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, будинок № 12Г, та складається з трьох 

жилих кімнат загальною площею 120,90 кв.м., житловою площею 66,30 кв.м.
Умовами укладеного Договору іпотеки передбачено, що «Іпотекодержатель має право: у випадку порушення Іпотекодав-

цем та/або Позичальником обов’язків за цим та/або Кредитним договором, в тому числі прострочення сплати чергових пла-
тежів по поверненню кредитних коштів та/або процентів, комісій, штрафів… …звернути стягнення на Предмет іпотеки в по-
рядку, передбаченому Законом України «Про іпотеку» та цим Договором» — пункт 2.1.6.

Згідно з положеннями п. 2.1.4 Договору іпотеки «Іпотекодержатель має право у випадку невиконання Основного 
зобов’язання звернути стягнення на Предмет іпотеки».

Згідно з вимогами ст. 35 Закону України «Про іпотеку», у разі порушення основного зобов’язання та/або умов іпотечно-
го договору іпотекодержатель надсилає іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмову вимо-
гу про усунення порушення. В цьому документі зазначається стислий зміст порушених зобов’язань, вимога про виконання 
порушеного зобов’язання у не менш ніж тридцятиденний строк та попередження про звернення стягнення на предмет іпо-
теки у разі невиконання цієї вимоги. Якщо протягом встановленого строку вимога іпотекодержателя залишається без за-
доволення, іпотекодержатель вправі прийняти рішення про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудово-
го врегулювання на підставі договору.

10.07.2017 року між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (Первісний кредитор) та ТО-
ВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ-КРЕДО» (Новий кредитор) були укла-
дені: договір про відступлення права вимоги №UA-EA-2017-06-20-000072-a/42 за Кредитним договором та договір про від-
ступлення права вимоги за Іпотечним договором, котрий зареєстрований в реєстрі за № 87.

Станом на момент відступлення прав вимоги за Кредитним договором та Іпотечним договором заборгованість ТОВ «Гра-
ніттранссервіс» за Кредитним договором становила:

8 818 541,20 (вісім мільйонів вісімсот вісімнадцять тисяч п’ятсот сорок одна) гривня 20 копійок, та складається з:
— заборгованості за Кредитом – 4 671 724 (чотири мільйони шістсот сімдесят одна тисяча сімсот двадцять чотири) грив-

ні 29 копійок;
— заборгованості за відсотками — 3 352 500 (три мільйони триста п’ятдесят дві тисячі п’ятсот) гривень 32 копійки;
— пеня за несвоєчасне погашення кредиту (п.8.1. Кредитного договору) — 634 970 (шістсот тридцять чотири  тисячі 

дев’ятсот сімдесят) гривень 52 копійки;
— пеня за несвоєчасну сплату процентів (п.8.1. Кредитного договору) — 159 346 (сто п’ятдесят дев’ять тисяч триста со-

рок шість) гривень 07 копійок
Враховуючи наведене вище, а також згідно з п. 4.2. Договору іпотеки, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ-КРЕДО» як 

Новий кредитор за Кредитним договором та Іпотечним договором пропонує Вам, як Іпотекодавцю, усунути порушення за 
Кредитним договором, а саме — погасити заборгованість за Кредитним договором 19574-20/10-1 від 12.07.2010 р. шляхом 
сплати повної суми заборгованості, яка станом на 10 липня 2017р. становить 8 818 541 (вісім мільйонів вісімсот вісімнад-
цять тисяч п’ятсот сорок одна) гривень 20 копійок.

Заборгованість просимо сплатити за наступними реквізитами: 
 Отримувач: ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ-КРЕДО»; 
 код ЄДРПОУ 39761587; 
 рахунок № 26508014383301 в ПАТ «Альфа-Банк», 
 МФО 300346.
Попереджаємо Вас, що у випадку непогашення боргу протягом тридцяти днів ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ-КРЕДО» буде реалізовувати належне право звернення стягнення на вищезаз-
начене іпотечне майно одним із способів, передбачених законом або вищезазначеним Договором іпотеки, в тому числі шля-
хом прийняття рішення про звернення стягнення на Предмет іпотеки в рахунок погашення існуючої заборгованості перед 
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ-КРЕДО».

Артемівський міськрайсуд Донецької обл. (84500, м. Бахмут, Донецької 
обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом Д’яковської Те-
тяни Василівни, Пашиної Світлани Василівни до Єнакіївської міської ради 
про визнання права власності в порядку спадкування за законом.

Відповідач по справі – Єнакіївська міська рада – юридична адреса: 
86400, площа Леніна, 7, м. Єнакієве, Донецька область викликається до 
суду на 18.08.2017 р о 09.30 годину за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, 
каб. 308 для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо потову та до-
кази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен повідомити суд про 
причину неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя О.В. Любчик

Приморський районний суд Запорізької області викликає в судо-
ве засідання на 21 серпня 2017 року о 08.40 годині (резервна дата 23 
серпня 2017 року о 08.40 годині), за адресою: Запорізька область, м. 
Приморськ, вул. Соборна, 84 як відповідача Баєва Антона Антоновича 
у цивільній справі № 326/943/17 р. (провадження № 2/326/345/2017) 
за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний Ощад-
ний банк України» в особі філії Донецьке обласне управління AT 
«Ощадбанк» про стягнення заборгованості за кредитом.

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

Суддя Т.В. Стріжакова

Харківський районний суд 
Харківської області викликає як 
відповідача Томазу Іллю Григо-
ровича у судове засідання, при-
значене на 19.09.2017 року о 
10.30 годин по справі за позо-
вом Бікетова Миколи Семено-
вича про визнання особи такою, 
що втратила право користуван-
ня житловим приміщенням.

Суддя Т.В. Бобко

Приморський районний суд Запорізької області викликає в су-
дове засідання на 21 серпня 2017 року о 08.30 годині (резервна да-
та 23 серпня 2017 року о 08.30 годині), за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Приморськ, вул. Соборна, 84 як відповідача Пономарьова 
Віталія Борисовича у цивільній справі № 326/945/17 р. (провадження 
№ 2/326/346/2017) за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Державний Ощадний банк України» в особі філії Донецьке облас-
не управління AT «Ощадбанк» про стягнення заборгованості за кре-
дитом.

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

Суддя Т.В. Стріжакова

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької об-
ласті викликає у судове засідання Верховодко Олександра 
Юрійовича (останнє місце проживання: Вінницька область, 
м. Могилів-Подільський, вул. Київська, 40/1) для розгляду 
цивільної справи за позовом Верховодко Юлії Олександрів-
ни про розірвання шлюбу.

Судове засідання призначено на 31.08.2017 р. о 09 годи-
ну 30 хвилин в приміщенні Могилів-Подільського міськра-
йонного суду Вінницької області за адресою: Вінницька обл., 
м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного, 1/30. Заяву роз-
глядає суддя Київська Т.Б.

У разі неявки Верховодка О.Ю. в судове засідання позовна 
заява буде розглянута за його відсутності.

Суддя Київська Т.Б.

Саратський районний суд Одеської області (68200, смт Сарата Одеської 

області, вул. Крістіана Вернера,107, суддя Кожокар Т.Я.) викликає в судове 

засідання на 30 серпня 2017 року на 14 годину 00 хвилин як відповідача Сав-

ка Андрія Степановича, який проживає: м. Львів, вулиця Володимира Велико-

го, 11/11 по цивільній справі за позовом Кінаш Марії Василівни до товариства 

з обмеженою відповідальністю «Трансторгруп», Кінаша Романа Васильовича, 

Савки Андрія Степановича, приватного підприємства «Західний Буг», третя 

особа інспекція державного технічного нагляду Львівської обласної держав-

ної адміністрації про визнання права сумісної спільної власності, визнання сві-

доцтва про державну реєстрацію машини недійсним та витребування майна з 

чужого незаконного володіння.

В разі неявки та невиконання обов’язку повідомити суд про причину не-

явки, справу буде вирішено без вашої участі за наявними у справі доказами.

Саратський районний суд Одеської області (68200, смт Сарата Одесь-
кої області, вул. Крістіана Вернера, 107, суддя Кожокар Т.Я.) викликає в су-
дове засідання на 30 серпня 2017 року об 11 годині 00 хвилин як відпові-
дача Савка Андрія Степановича, який проживає: в м. Львів, вулиця Володи-
мира Великого, 11/11 по цивільній справі за позовом Кінаш Галини Степа-
нівни до Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансторгруп», Кіна-
ша Василя Васильовича, Святого Володимира Івановича, Савки Андрія Сте-
пановича, Приватного підприємства «Західний Буг», третя особа інспекція 
державного технічного нагляду Львівської обласної державної адміністра-
ції про визнання права сумісної спільної власності, визнання свідоцтва про 
державну реєстрацію машини недійсним та витребування майна з чужого 
незаконного володіння.

В разі неявки та невиконання обов’язку повідомити суд про причину не-
явки, справу буде вирішено без вашої участі за наявними у справі доказами.

Приморський районний суд Запорізької області викликає 
в судове засідання на 21 серпня 2017 року о 08.10 годині 
(резервна дата 23 серпня 2017 року о 08.10 годині), за адре-
сою: Запорізька область, м. Приморськ, вул. Соборна, 84 як 
відповідачку Єрмолаєву Ірину Миколаївну у цивільній спра-
ві № 326/949/17 р. (провадження № 2/326/348/2017) за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Державний Ощад-
ний банк України» в особі філії Донецьке обласне управління 
AT «Ощадбанк» про стягнення заборгованості за кредитом.

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

Суддя Т.В. Стріжакова

 Кролевецький районний суд Сумської обл. (адреса су-
ду: 41300, Сумська обл., м. Кролевець, вул. Франка, 13) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся  14.09.2017 о 14:00 до Ульянов Андрій Сергійович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 41300, Сумська обл., Кролевець-
кий р-н, м.  Кролевець, пр-т Миру, буд. 12, кв. 55) справа  
№ 579/908/17, суддя Моргун О. В.

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

Чернігівський районний суд Запорізької обл. (адреса су-
ду: 71200, Запорізька обл., смт Чернігівка, вул. Леніна, 391) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться  17.08.2017 о 10:30 до Семенових Анжела Віталіїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 71221, Запорізька обл., 
Чернігівський р-н, с. Владівка, вул. Миру, буд. 133) справа  
№ 329/623/17, суддя Пода Н. М.

      У разі неявки відповідача у призначений час або непо-
відомлення 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.

Каховський міськрайонний суд Херсонської обл. (адреса 
суду: 74800, Херсонська обл., м. Каховка, вул. Мелітополь-
ська, 172) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приват-
банк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться      11.09.2017 о 13:30 до Романенко Петро Ми-
колайович (останнє відоме місце реєстрації: 74800, Херсон-
ська обл., м. Каховка, вул. Комсомольська, буд. 13) справа 
№ 658/1702/17, суддя Подiновська Г. 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.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької обл. 
(адреса суду: 85100, Донецька обл., м. Костянтинівка, пр-т 
Ломоносова, 157-а) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться 17.08.2017 о 08:10 до Учанін Сергій 
Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 85134, До-
нецька обл., Костянтинівський р-н, с. Миколаївка, вул. Карла 
Маркса, буд. 24) справа № 233/1539/17, суддя Малінов 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.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідан-

ня як відповідачку Корчинську Світлану Вікторівну (92021, м. Луганськ, кв. Оль-

ховський, б. 11-а, кв. 81) по справі № 409/889/17 (провадження № 2/409/526/17) за 

позовом Корчинського Олександра Антоновича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 16.10.2017 р. (резервна дата 19.10.2017 ро-

ку) о 08.00 годині в залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,  

пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О.Г.

Атаманов Ярослав Євгенійович, Деснянський районний суд м. Києва (м. Київ, 

пр. Маяковського, 5-в, каб. 11) повторно викликає Атаманова Ярослава Євгенійо-

вича у судове засідання на 10.10.2017 року о 12 год. 00 хв. для участі у розгля-

ді цивільної справи за позовною заявою Кіріна А.В. до Атаманова Я.Є. про стяг-

нення боргу за договором позики. У разі вашої неявки справу буде розглянуто 

без вашої участі.

Суддя О.М. Панченко

Сватівський районий суд Луганської області, розташований за адресою: Лу-
ганська область., м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідомляє як відповіда-
ча Луганську міську раду, що винесено заочне рішення від 26 травня 2017 року по 
справі № 426/5440/17 за позовом Столярова Леоніда Олексійовича до Луганської 
міської ради, треті особи: Перша Луганська державна нотаріальна контора, При-
ватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Жерліцина Олена Во-
лодимирівна про визнання права власності на 1/2 частку у праві спільної частко-
вої власності на квартиру за спадкоємцем. Вимоги позивача задоволено в повно-
му обсязі.

Суддя С.М. Скрипник

 Згурівський районний суд Київської області (адреса су-
ду: 07600, Київська обл., смт Згурівка, вул. Українська, 43) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся   19.09.2017 о 14:00 до Марченко Олег Вікторович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 07643, Київська обл., Згурівський 
р-н, с. Жуківка, вул. Щорса, буд. 43) справа № 365/419/17, 
суддя Денисенко Н. 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.

Полтавський районний суд Полтавської обл. (адреса суду: 
36200, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Фрунзе, 154а) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться   
07.09.2017 о 09:20 до Подолян Тетяна Михайлівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 38774, Полтавська обл., Пол-
тавський р-н, с. Головач, вул. Жовтнева, буд. 148) справа  
№ 545/617/17, суддя Кіндяк І. С.

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

Бердянським міськрайониим судом Запорізької області 

(суддя Прінь І.П., за адресою: м. Бердянськ, вул. Консуль-

ська, 64, каб. № 302) 28 серпня 2017 року о 09 годині 00 хви-

лин буде розглядатися цивільна справа за позовом Василен-

ко Оксани Миколаївни до Василенка Олександра Володими-

ровича про визнання особи такою, що втратила право корис-

тування житловим приміщенням.

В судове засідання викликається як відповідач Василенко 

О.В. У разі неявки відповідача справа буде розглянута за на-

явними у справі матеріалами.

Суддя І.П. Прінь

Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська (адреса 
суду: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект іме-
ні газети «Правда», 84) викликає відповідача за позовом ПАТ 
Акцентбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться  21.08.2017 о 09:00 до Фесенко Сергій 
Вячеславович (останнє відоме місце реєстрації: 49000, Дні-
пропетровська обл., м. Дніпро, пр. Миру, буд. 51, кв. 104) 
справа № 202/2658/17, суддя Волошин Є. В.

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

різька область, Приазовський район, смт Приазовське, вул. 

Пушкіна, 5, тел. (06133)22160), викликає Моргуна Олега Ва-

лерійовича, 19.03.1967 р.н., зареєстрованого за адресою: 

Донецька область, Новоазовський район, м. Ново азовськ, 

вул. Кольцова, 6, як обвинуваченого, у судове засідання, 

призначене на 23 серпня 2017 року об 11.00 год., по кримі-

нальному провадженню № 42014050000000594 за обвину-

вальним актом відносно Моргуна Олега Валерійовича, який 

обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень 

(злочинів), передбачених ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-

їни, в якому ваша участь є обов’язковою. Колегія суддів: го-

ловуючий суддя Васильцова Г.А., судді: Пантилус О.П., Діден-

ко Є.В.

Біловодський районний суд Луганської обл. (адреса су-
ду: 92800, Луганська обл., смт Біловодськ, вул.Комсомоль-
ська, 30) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приват-
банк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться:

01.09.2017 о 08:00 до Мірошнік Віталій Федорович 
(останнє відоме місце реєстрації: 92833, Луганська обл., Бі-
ловодський р-н, с. Данилівка, вул. Луганська, буд. 7) справа 
№ 408/2075/17-ц, суддя Кускова Т. В.

13.09.2017 о 09:00 до Казанцев Володимир Анатолійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 92833, Луганська обл., Бі-
ловодський р-н, с. Данилівка, вул. Городня, буд. 8) справа  
№ 408/1834/17, суддя Кускова 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.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Понома-
рьова Єгора Михайловича (останнє відоме місце проживан-
ня: м. Донецьк, вул. Університетська, 53/5), як відповідача 
у судове засідання по цивільній справі № 2/463/1237/2017 
(463/1851/17) за позовом Парпули Тетяни Сергіївни до По-
номарьова Єгора Михайловича, третьої особи: Органу опіки 
та піклування Личаківського районної адміністрації м. Льво-
ва про позбавлення батьківських прав та стягнення алімен-
тів, що відбудеться 29 серпня 2017 р. о 16 год. 30 хв. у примі-
щенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, 
зал судових засідань № 10.

В разі неявки відповідача у вказане судове засідання, суд 
розглядатиме справу без його участі на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

Суддя Гирич С.В.

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської 
обл. (адреса суду: 53213, Дніпропетровська обл., м. Ніко-
поль, вул. Шевченка, 201) викликає відповідача за позовом 
ПАТ Акцентбанк, про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться:

03.10.2017 о 09:00 до Мохоров Руслан Анатолійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 53207, Дніпропетров-
ська обл., м. Нікополь, вул. 8-го Березня, буд. 73) справа  
№ 182/1829/17, суддя Кобеляцька-Шаховал I. В.

10.10.2017 об 11:00 до Младьонов Віктор Якович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 53221, Дніпропетровська 
обл., м. Нікополь, пров. Юріївський, буд. 36, кв. 1) справа  
№ 182/6654/16-ц, суддя Кобеляцька-Шаховал I. 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.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
Замовник – Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміні-

страції) «Київське інвестиційне агентство».
Планована діяльність – реконструкція з надбудовою навчально-адміністративного корпусу Київського університету  

ім. Бориса Грінченка по пр. Павла Тичини, 17 у Дніпровському районі м. Києва (коригування).
Мета планованої діяльності – необхідність значного розширення корисної площі навчального закладу ДБН 360-92**.
Шляхи здійснення мети – проектом реконструкції навчально-адміністративного корпусу університету, який складається 

з чотирьох блоків передбачається:  будівництво нового 4-х поверхового  блоку;  надбудова четвертого;  надбудова актово-
го залу на 350 місць;  будівництво нової чотирьохповерхової вставки між блоками ІІІ та ІV.

За титульною назвою об’єкт не входить у ”Перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну не-
безпеку”, затвердженого постановою КМУ від 28.08.2013  №808.

Потреба в земельних ресурсах – 0,9751 га (державний акт на право постійного користування землею № 66-4-00024 від 
18.03.2003 р.). 

Водні ресурси – витрата води для об’єкту з міської водопровідної мережі відповідно до розрахунків.
Персонал – кількість створених робочих місць під час проведення будівництва визначатиметься в томі ПОБ. Створен-

ня нових робочих місць.
Енергетичні ресурси: електроосвітлення, технологічне обладнання – від  електромереж. 
Проектом передбачається встановлення лічильників обліку споживання води, тепла і електроенергії.
При експлуатації відкритих гостьових автостоянок, кухні в усій зоні впливу проектованого об’єкта прогнозуються такі за-

лишкові впливи по основних забруднюючих речовинах; азоту діоксину 0,0014 г/с, 0,0291 т/рік; вуглецю оксид 0,0098 г/с, 
0,2015 т/рік; всього від об’єкту 0,0177 г/с, 0,2750 т/рік.

Тверді побутові відходи передбачені у кількості 102,86 т/рік. 
Рівні забруднення від об’єкту не перевищуватимуть 0,01 ГДК.мр по всіх речовинах.
Для забезпечення нормативних рівнів шуму в приміщеннях і на прилеглій території передбачається застосування шумо-

захисних вікон та використання інженерного обладнання з низьким рівнем шуму.
Поводження з зеленими насадженнями згідно Акта обстеження зелених насаджень.
Проектом передбачається благоустрій та озеленення території. 
За рахунок оптимізації проектних рішень при виконанні природоохоронних заходів та санітарних норм об’єкт практично 

не буде здійснювати шкідливого впливу на навколишнє середовище. 
Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень

➢ реконструкція та експлуатація об’єкта проектованої діяльності у відповідності з нормами і правилами охорони НС і 
вимог екобезпеки;

➢ в період реконструкції та експлуатації суворо дотримуватись технологічних режимів на всіх етапах. Виконувати всі за-
ходи по зменшенню впливів на навколишнє середовище, систематично контролювати роботу технологічного та інженер-
ного  обладнання;

➢ вивозити будівельні відходи та відходи, що утворюються при експлуатації об’єкта згідно з лімітами;
➢ озеленення території згідно з відомістю озеленення.
Пропозиції та зауваження приймаються протягом місяця з для опублікування даної Заяви на  адресу Замовника: вул. Во-

лодимирська, 42, м. Київ, 01034

Пологівський районний суд Запорізької обл. (адреса суду: 
70600, Запорізька обл., м. Пологи, вул. М.Горького, 28) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

18.08.2017 о 08:00 до Кондратенко Катерина Сергіївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 70661, Запорізька обл., 
Пологівський р-н, с. Григорівка, вул. Леніна, буд. 99) справа  
№ 324/615/17, суддя Іванченко М. В.

18.08.2017 о 08:30 до Ул’янова Людмила Іванівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 70615, Запорізька обл., м. Поло-
ги, вул. Робітнича, буд. 16) справа № 324/337/17, суддя Іван-
ченко М. В.

18.09.2017 о 08:30 до Степаненко Олександр Олександро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 70625, Запорізька обл., 
Пологівський р-н, с. Воскресенка (Чапаєвка), вул. Чижова, 
буд. 35) справа № 324/788/17, суддя Іванченко М. В.

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

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

Маньківський районний суд Черкаської обл. (адреса су-
ду: 20100, Черкаська обл., смт Маньківка, вул. Леніна, 8) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

17.08.2017 о 10:30 до Гоменюк Алла Борисівна (останнє 
відоме місце реєстрації: 20101, Черкаська обл., с. Маньків-
ка, вул. Набережна, буд. 17) справа № 701/543/17-ц, суддя 
Калієвський І. Д.

17.08.2017 о 08:30 до Симоненко Владилен Володими-
рович (останнє відоме місце реєстрації: 20114, Черкаська 
обл., Маньківський р-н, с.Буки, вул. Щорса, буд. 5-А) справа  
№ 701/388/17-ц, суддя Калієвський І. Д.

17.08.2017 о 09:30 до Березовський Олександр Володи-
мирович (останнє відоме місце реєстрації: 20132, Черкась-
ка обл., Маньківський р-н, с. Іваньки, вул. Захарова, буд. 36) 
справа № 701/157/17-ц, суддя Калієвський І. Д.

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.

Вугледарський міський суд Донецької обл. (адреса суду: 
85670, Донецька обл., м. Вугледар, вул.Трифонова, 22) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

30.08.2017 о 14:00 до Щур Андрій Михайлович (останнє 
відоме місце реєстрації: 84070, Донецька обл., м. Вугледар, 
вул. Трифонова, буд. 28, кв. 25) справа № 223/329/17, суд-
дя Дочинець С. І.

30.08.2017 о 14:20 до Дмітрієнко Алла Володимирів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 85670, Донецька обл., 
м. Вугледар, вул. Молодіжна, буд. 14, кв. 120) справа  
№ 223/327/17, суддя Дочинець С. І.

30.08.2017 о 14:10 до Хавонов Олександр Вікторо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 85670, Донецька 
обл., м. Вугледар, вул. Радянська, буд. 5, кв. 74) справа  
№ 223/328/17, суддя Дочинець С. 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.

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської обл. 
(адреса суду: 56500, Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. 
Кібріка, 11) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приват-
банк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться      15.09.2017 о 08:30 до Кокосов Андрій Олек-
сандрович (останнє відоме місце реєстрації: 56553, Микола-
ївська обл., Вознесенський р-н, с. Щербані, вул. Підпільни-
ків, буд. 42) справа № 473/2138/17, суддя Старжинська О. Є.

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

 Врадіївський районний суд Миколаївської обл. (адреса 
суду: 56400, Миколаївська обл., смт Врадіївка, вул. Маяков-
ського, 103) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ При-
ватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться:

      17.08.2017 о 09:00 до Єрьоменко Світлана Леонтіївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 56301, Миколаївська обл., 
смт Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини, буд. 2а, кв. 1) справа 
№ 474/308/17, суддя Сокол Ф. Г.

      У разі неявки відповідача у призначений час або непо-
відомлення 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.

Южноукраїнський міський суд Миколаївської обл. (адре-
са суду: 55000, Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, вул. 
Дружби народів, 5) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться:

04.09.2017 о 14:15 до Гудзенко Олександра Олександрів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 55002, Миколаївська 
обл., м. Южноукраїнськ, бульв. Шевченка , буд. 2, кв. 54) 
справа № 486/593/17, суддя Савін О. І.

18.08.2017 о 10:00 до Величко Євген Миколайович 
(останнє відоме місце реєстрації: 55000, Миколаївська 
обл., м. Южноукраїнськ, вул. Леніна, буд. 26, кв. 34) справа  
№ 486/640/16-ц, суддя Волкова О. І.

01.09.2017 об 11:00 до Абрамович Дмитро Петро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 55000, Миколаївська 
обл., м.Южноукраїнськ, вул. Миру, буд. 8, кв. 67) справа  
№ 486/906/16-ц, суддя Савін 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.

 Пирятинський районний суд Полтавської обл. (адреса 
суду: 37000, Полтавська обл., м. Пирятин, вул. Радянська, 
17) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

      18.08.2017 о 14:00 до Миколенко Станіслав Іванович 
(останнє відоме місце реєстрації: 37000, Полтавська обл.,  
м. Пирятин, вул. Набережна, буд. 50) справа № 544/416/17, 
суддя Нагорна Н. В.

      18.08.2017 о 13:30 до Бугай Роман Олександрович 
(останнє відоме місце реєстрації: 37001, Полтавська обл.,  
м. Пирятин, вул. ДРП-3, буд. 1, кв. 3) справа № 544/448/17, 
суддя Нагорна Н. В.

      18.08.2017 о 14:30 до Стадніченко Євгеній Анатолі-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 37000, Полтавська 
обл., м. Пирятин, вул. Проїздна, буд. 14а, кв. 37) справа  
№ 544/500/17, суддя Нагорна Н. В.

      18.08.2017 о 15:00 до Герасименко Володимир Во-
лодимирович (останнє відоме місце реєстрації: 37001, Пол-
тавська обл., м. Пирятин, вул. Калініна, буд. 72) справа  
№ 912/2184/17, суддя Нагорна Н. В.

      У разі неявки відповідача у призначений час або непо-
відомлення 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.

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської обл. (адреса суду: 53213, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. 

Шевченка, 201) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, 

яке відбудеться:

01.09.2017 о 10:30 до Самойленко Марина Григорівна (останнє відоме місце реєстрації: 53219, Дніпропетровська обл.,  

м. Нікополь, вул.  Дружби, буд.20, кв. 28) справа № 182/5426/16-ц, суддя Рибакова В. В.

11.09.2017 о 12:00 до Шконда Вадим Юрійович (останнє відоме місце реєстрації: 53200, Дніпропетровська обл., м. Ніко-

поль, првул. Крутий, буд. 22) справа № 182/914/17, суддя Кобеляцька-Шаховал I. В.

12.09.2017 о 14:00 до Слабко Сергій Леонідович (останнє відоме місце реєстрації: 53219, Дніпропетровська обл., м. Ніко-

поль, вул. Дружби, буд. 30, кв. 67) справа № 182/6552/16-ц, суддя Кобеляцька-Шаховал I. В.

13.09.2017 о 10:00 до Ізотов Віктор Петрович (останнє відоме місце реєстрації: 53207, Дніпропетровська обл., м. Ніко-

поль, вул. Сагайдачного,  буд. 61) справа № 182/6324/16-ц, суддя Кобеляцька-Шаховал I. В.

02.10.2017 о 09:00 до Тирських Оксана Анатоліївна (останнє відоме місце реєстрації: 53204, Дніпропетровська обл., м. Ні-

кополь, вул. Тімірязєва, буд. 34) справа № 182/1128/17, суддя Кобеляцька-Шаховал I. В.

04.10.2017 о 09:00 до Силін Сергій Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 53200, Дніпропетровська обл.,  

м. Нікополь, пр. Трубників, буд. 37, кв. 60) справа № 182/2642/17, суддя Рунчева О. В.

16.10.2017 о 09:00 до Кузіков Володимир Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 53200, Дніпропетровська 

обл., м. Нікополь, вул. Калініна, буд. 167) справа № 182/1369/17, суддя Кобеляцька-Шаховал I. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа буде розглянута за його  

відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважається належним чином повідомленим про час, день та 

місце проведення судового засідання.

Роменський міськрайонний суд Сумської обл. (адреса 
суду: 42000, Сумська обл., м. Ромни, вул. Леніна, 12) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

      18.09.2017 о 08:10 до Кибенко Валерій Федорович 
(останнє відоме місце реєстрації: 42053, Сумська обл., Ро-
менський р-н, с. Салогубівка, вул. Лісна, буд. 10) справа  
№ 585/2177/17, суддя Євлах О. О.

      18.09.2017 о 08:00 до Пономаренко Володимир Олек-
сійович (останнє відоме місце реєстрації: 42033, Сумська 
обл., Роменський р-н, с. Сміле, вул. Леніна, буд. 145) спра-
ва № 585/2003/17, суддя Євлах О. О.

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

Горностаївський районний суд Херсонської обл. (адреса 
суду: 74600, Херсонська обл., смт Горностаївка, вул. Тор-
гова, 10) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приват-
банк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться:

16.08.2017 о 10:00 до Оберемський Олексій Святосла-
вович (останнє відоме місце реєстрації: 74620, Херсонська 
обл., Горностаївський р-н, с. Червоноблагодатне, вул. Се-
редня, буд. 22) справа № 655/447/17, суддя Посунько Г. А.

16.08.2017 о 10:00 до Козлов Григорій Леонідович 
(останнє відоме місце реєстрації: 74612, Херсонська обл., 
Горностаївський р-н, с. Каїри, вул. Піщана, буд. 60-А) спра-
ва № 655/450/17, суддя Посунько Г. А.

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.

Дарницький районний суд м. Києва (адреса суду: 02099, 
м. Київ, вул. Севастопольська, 14) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, 
у судове засідання, яке відбудеться:

26.09.2017 о 14:00 до Цикалюк Олександр Володимиро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 01001, м. Київ, вул. 
Руднєва, буд. 49/20, кв. 101) справа № 753/5414/17, суддя 
Даниленко В. В.

26.10.2017 о 16:20 до Аріфуліна Катерина Володимирів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 76019, Івано-Франків-
ська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Північний бульвар, буд. 
11, кв. 200) справа № 344/348/17, суддя Коренюк А. М.

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.

Дружківський міський суд Донецької обл. (адреса су-
ду: 84200, Донецька обл., м. Дружківка, вул.Енгельса, 45) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться:

18.09.2017 о 16:00 до Сванідзе Ірма (останнє відоме міс-
це реєстрації: 84200, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Кос-
монавтів, буд. 58, кв. 13) справа № 229/2564/17, суддя Гон-
тар А. Л.

18.09.2017 о 15:00 до Селіщева Вера Василівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 84205, Донецька обл.,  
м. Дружківка, вул. Петра Радченка, буд. 38, кв. 218) справа  
№ 229/2536/17, суддя Гонтар А. Л.

      У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справа буде розглянута 
за його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 
169 ЦПК України.  З опублікуванням цього оголошення від-
повідач по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового засідання.
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вісті звідусіль
ПОГОДА НА ЗАВТРА

17..22
22..27 17..22

29..34

17..22
29..34

17..22
32..37

17..22
32..37

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 13 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +17  +22 +29 +34 Черкаська +17  +22 +29 +34
Житомирська +17  +22 +29 +34 Кіровоградська +17  +22 +29 +34
Чернігівська +17  +22 +29 +34 Полтавська +17  +22 +29 +34
Сумська +17  +22 +29 +34 Дніпропетровська +17  +22 +29 +34
Закарпатська +17  +22 +22 +27 Одеська +17  +22 +32 +37
Рівненська +17  +22 +24 +29 Миколаївська +17  +22 +32 +37
Львівська +17  +22 +22 +27 Херсонська +17  +22 +32 +37
Івано-Франківська +17  +22 +22 +27 Запорізька +17  +22 +32 +37
Волинська +17  +22 +22 +27 Харківська +17  +22 +32 +37
Хмельницька +17  +22 +25 +30 Донецька +17  +22 +32 +37
Чернівецька +17  +22 +22 +27 Луганська +17  +22 +32 +37
Тернопільська +17  +22 +25 +30 Крим +17  +22 +29 +34
Вінницька +17  +22 +29 +34 Київ +19  +21 +31 +33

Укргiдрометцентр

ОГОЛОШЕННЯ

Ф
от

о 
на

да
не

 а
вт

ор
ом

Юна вінничанка 
прибрала півострів

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ВЧИНОК. У Вінницькій міській раді відзначили 14-річну Ма-
рію Чикальську, яка з власної ініціативи прибрала сміття з части-
ни півострова Бригантина, що в межах міста на річці Південний 
Буг. Міський голова Сергій Моргунов вручив їй грамоту, квіти та 
iPhone. «У Вінниці відбулась неординарна і приємна подія, про яку 
дізналась фактично вся країна. Юна патріотка, яка вболіває за на-
ше місто, у свої 14 років показала чудовий приклад для всіх. Во-
на самотужки прибрала сміття, яке залишили після себе відпочи-
вальники в районі півострова Бригантина. Марія добре навчається 
в школі-гімназії, про неї гарно відгукуються педагоги та її друзі, во-
на має активну життєву позицію. Тож дякую Марії, а її батькам — 
за гарне виховання доньки», — зазначив очільник міста. «Я люб-
лю бувати на природі й коли пішла відпочити на півострів, поба-
чила там сміття, яке залишили після себе відпочивальники. У ме-
не одразу з’явилось бажання його прибрати», — розповіла Марія 
Чикальська. Дівчина сподівається, що її приклад змінить ставлен-
ня деяких людей до міста і вони почнуть дбати про чистоту навко-
лишнього середовища.

Сихівський районний суд м. Львова відповідно до ст. 74 ЦПК України ви-
кликає Семенюк Оксану Євгенівну в судове засідання по справі за позо-
вом Товариства з обмеженою відповідальністю «Вердикт Фінанс» до Семе-
нюк Оксани Євгенівни про відшкодування втраченої вигоди, яке відбудеть-
ся 17.08.2017 року о 17.00 год. в приміщенні Сихівського районного суду 
м. Львова, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Чоловського, 2 (5 по-
верх, кабінет 505).

Попереджаємо, у разі неявки у судове засідання на зазначену дату, спра-
ва буде розглянута у вашу відсутність на підставі наявних у ній матеріалів та 
доказів (ухвалено заочне рішення).

Суддя Радченко Е.А.

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ЗНАЙ НАШИХ! У місті Ко-
вентрі (Сполучене Королівство 
Великої Британії) завершила-
ся традиційна 28-ма міжнарод-
на учнівська олімпіада з біології, 
в якій узяли участь 260 старшо-
класників із 67 країн світу.

Національна команда Украї-
ни, у складі якої була і випускни-
ця Охтирської ЗОШ I—ІІІ ступе-
нів №11 Сумської області Ка-
тя Пилипко, посіла високе тре-
тє місце. Подібний «бронзовий» 
успіх на міжнародному рівні — 
перший в історії представників 
учнівської Сумщини.

Як розповів начальник відділу 
освіти Охтирської міської ради 
Анатолій Тронь, Катя — відмін-
ниця навчання, «золота» цього-

річна випускниця школи. В успі-
хові дівчини велика заслуга її 
вчительки Ольги Батюк — пе-
дагога вищої категорії. Готува-
тися до відповідальних змагань 
школярці також допомагали ви-
кладачі Сумських університетів 
— державного та педагогічного.

За словами Каті, 10 днів, 
що провела у Великобританії, 
запам’ятає на все життя. Адже 
вона вперше брала участь у та-
ких відповідальних змаганнях 
і дуже щаслива, що разом з ін-
шими членами команди — дво-
ма київськими школярками та 
випускником однієї з харків-
ських гімназій — з честю пред-
ставили Україну.

Стосовно завдань, які вико-
нували учасники, то, на дум-
ку охтирської випускниці, те-
оретичні питання були хоч і 

складними, однак очікувани-
ми, а ось практичні завдан-
ня базувались виключно на 
логіці, аналітиці та інтуїції. 
   Щойно Катя Пилипко ста-
ла студенткою біологічного фа-
культету Київського національ-
ного державного університету 
ім. Т. Шевченка, з чим її привіта-
ли батьки, однокласники, вчите-
лі, друзі. До слова, у бюджетно-
му списку на зарахування вона 
була третьою.

Загалом же місто Охтирка 
славиться успіхами своїх шко-
лярів. Так, нинішнього року 
25 із них стали переможцями 
обласного етапу предметних 
олімпіад, 3 — всеукраїнського, 
а Катя Пилипко вперше отри-
мала міжнародне визнання се-
ред учнів не тільки охтирського 
краю, а й усієї Сумщини.

Міжнародна бронза охтирської школярки

Я вмію плавати!
КАНІКУЛИ. Сотні маленьких українців навчаються долати 
водну стихію під час відпочинку на Азовському морі

 Євген ЛОГАНОВ 
«Урядовий кур’єр»

На узбережжі Азовсько-
го моря Приморського 

району Запорізької області 
в місцевому дитячому-оздо-
ровчому таборі «Ювілей-
ний» під час відпочинку дітей 
обов’язково навчають плава-
ти. Тут щодня працюють ін-
структори школи плавання. 
Діти знайомляться з прави-
лами поведінки на воді, тех-
нікою безпеки та опановують 
плавання різними стилями. 
Понад 80 дітей цього закла-
ду саме на узбережжі Азов-
ського моря вперше навчи-
лись плавати й отримали ве-
лике задоволення. Цей важ-
ливий крок їхнього життя об-
ласний центр ФЗН «Спорт 
для всіх» відзначив грамота-
ми та значками «Я вмію пла-
вати!», а шефи подарували 
табору дошки для плавання й 
посібники з цього виду спор-
ту. Майстер-клас в одній із 
груп дітей провели директор 
центру «Спорт для всіх» Олег 
Рибченко спільно зі своїм за-
ступником Світланою Мака-
ренко. 

А ось у дитячому оздоров-
чому таборі «Салют» органі-
зували «Олімпійське літо», 
під час якого провели різно-
манітні фізкультурно-оздо-
ровчі заходи для дітей. За-
пекла боротьба під час зма-
гань із різних видів спорту 
обов’язково завершувалася 

на позитивній ноті, вручен-
ням відзнак і подарунків усім 
учасникам. Так, перемож-
ці змагань отримали грамо-
ти, а також кепки, спортив-
ний інвентар, а табір попов-
нився новими спортивними 
м’ячами. Особливо незабут-
ні емоції діти отримують від 

виступів команди вожатих, 
яка створює на майданчику 
справжнє театральне дійство.

Літо на березі моря, на-
повнене заняттями спор-
том, оздоровчими заходами і 
яскравими враженнями, без-
умовно, діти запам’ятають 
надовго.

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

ПРИСЯГА. Студенти Уман-
ського державного педагогіч-
ного університету імені Пав-
ла Тичини, які навчалися од-
ночасно і в Одеській військо-
вій академії, спільно з іншими 
курсантами склали військо-
ву присягу на вірність україн-
ському народові. Урочистос-
ті відбулися в Одесі, на плацу 
Військової академії. 

Для всіх хлопців і дівчат уро-
чистий ритуал проголошення 
присяги став знаменним і від-

повідальним етапом у житті. 
Саме складання обітниці своє-
му народові та вірність їй упро-
довж життя свідчить про висо-
кі моральні цінності людини. 
Присяга — це не просто сло-
ва, а вияв високої духовнос-
ті, що уособлює доблесть і ге-
роїзм усіх поколінь нашого на-
роду, оборонців і визволителів 
рідної землі. 

Привітати понад сотню стро-
ковиків прибули рідні, друзі, 
представники місцевої влади, 
духовенства, а також ветерани 
Збройних сил України. Слід за-
значити, що молоді воїни впро-

довж місяця пройшли інтенсив-
ний курс первинної військово-
професійної підготовки, під час 
якого отримали знання та нави-
чки з тактичної, вогневої, стро-
йової, фізичної, первинної ме-
дичної підготовки. Далі юнаки 
опановуватимуть знання за ви-
значеними військово-облікови-
ми спеціальностями.

До слова, цього урочистого 
дня в присутності гостей і това-
ришів по службі солдат строко-
вої служби Юрій Кушнір роман-
тично освідчився своїй коханій 
дівчині Богдані на плацу акаде-
мії, запропонував їй руку й сер-

це за музичної підтримки вій-
ськового оркестру. Завершив-
ся ритуал прийняття військової 
присяги врочистим маршем во-
їнів-строковиків. Після цього їх 
привітали рідні та друзі.

По завершенні урочистостей 
керівники військового навчаль-
ного закладу запросили бать-
ків на бесіду та відповіли на всі 
запитання щодо проходжен-
ня військової служби їхніх си-
нів. Батьки мали змогу ознайо-
митися з умовами проходжен-
ня служби солдатів та поспіл-
куватися з командирами під-
розділів.

На вірність Батьківщині і… коханій

Бериславський районний суд Херсонської області викликає як відповіда-
чів Недовізій Олександра Яковлевича, Недовізій Ірину Василівну по цивільній 
справі за позовом Пушенка Юрія Володимировича до Недовізій Олександра 
Яковлевича, Недовізій Ірини Василівни, третя особа: Товарна біржа «Смарагд-
Південь» про визнання договору купівлі-продажу укладеним та визнання пра-
ва власності на нерухоме майно. Слухання справи призначено на 18.08.2017  р.  
о 08 год. 10 хв. в приміщенні Бериславського районного суду Херсонської 
області за адресою: м. Берислав, Херсонської області, вул. Центральна, 249, 
тел. (05546)-7-37-57. У разі неявки в судове засідання справа буде розгляну-
та за вашої відсутності.

Суддя Кириленко М.О.

Катерина Пилипко стала 
студенткою біологічного 
факультету Київського 
національного університету

На морі всі діти бажають навчитися плавати, і добре, коли дорослі створюють для цього 
умови
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