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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 15 серпня 2017 року
USD 2563.0682   EUR 3023.6516  RUB 4.2861  / AU 328662.24   AG 4349.53   PT 252205.91    PD 23063.52

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

СЕРЕДА, 16 СЕРПНЯ 2017 РОКУ №152 (6021)

ЦИФРА ДНЯ

Теплі кредити доводять
ефективність  

ЕНЕРГООЩАДЛИВІСТЬ. Державні банки від початку цього
тижня відновили видачу теплих кредитів для населення й ОСББ.
«Тепер усі охочі утеплити своє житло, замінити газовий котел на
твердопаливний і створити енергоефективний дім можуть долу-
чатися до урядової програми. Безповоротну державну фінансову
допомогу гарантовано. Головне — свідомо підійти до питання
енергоощадності й підготовки до зими», — прокоментував ситуа-
цію голова  Державного агентства з енергоефективності та енер-
гозбереження Сергій Савчук.

Завдяки програмі можна значно заощадити під час впровад-
ження енергоефективних заходів і згодом зменшити комунальні
платежі. Найкращого ефекту буде досягнуто за умови повного
утеплення будинку. Зокрема, за даними ОСББ-учасників програ-
ми, після комплексної термомодернізації рахунки за опалення
зменшуються удвічі і навіть більше, констатують у відомстві.

З початку дії програми теплих кредитів нею скористалося
близько 300 тисяч домогосподарств, залучивши майже 4 мільяр-
ди гривень. Уряд відшкодував їм близько 1,6 мільярда гривень.

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«За три—п’ять років

ситуація кардинально
зміниться в кращий
бік. Українці мають 

і будуть їздити
гарними

дорогами».
Прем’єр-міністр про плани модернізації 
та відновлення дорожнього господарства країни
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ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ. Міністерство юстиції спростовує
звинувачення в потуранні порушникам, але наголошує: 
за існуючих правових підстав діяльності державних
реєстраторів знайти на них управу майже неможливо

21,048 млн тонн
енергетичного й коксівного вугілля

видобуто в Україні у січні — липні 
2017 року

Зростання пенсій перевищуватиме 
рівень інфляції
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА. Уряд уже провів попередні розрахунки й отримав дані про суми виплат 

Відділ новин
«Урядового кур’єра» 

Одразу після ухвалення Вер-
ховною Радою пенсійної ре-

форми люди відчують перші по-
зитивні результати у вигляді
підвищених пенсій. Так характе-
ризує подальші зміни міністр со-
ціальної політики Андрій Рева.

«Розроблений урядом зако-
нопроект про пенсійну реформу
змінить усталене негативне
ставлення українців до реформ
як до явища, що спричинене

стресовим перехідним етапом
впровадження. 

Заплановані законопроектом
про пенсійну реформу позитив-
ні зміни реалізовуватимуть від-

разу, а не тільки в середній та
довгостроковій пер-
спективі», — пояснює
громадянам урядо-
вець. 2

Чому аграрне
рейдерство безкарне? 

11
ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про внесення змін до Порядку
організації інклюзивного навчання у
загальноосвітніх навчальних
закладах»4

НА ЧАСІ

ОСББ, створені в сільській
місцевості Запорізької
області, активно
впроваджують
енергоощадні заходи 
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оголошення

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

Сватівський районий суд Луганської області, розташований 
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34, викликає:

1. Скляр Олександра Миколайовича як відповідача в судове 
засідання по цивільній справі № 426/7638/17-ц за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства комерційного банку «Приват-
Банк» до Скляра Олександра Миколайовича про стягнення за-
боргованості, що відбудеться 30 серпня 2017 року о 09.00 год.;

2. Горохову Оксану Олегівну як відповідача в судове засідання 
по цивільній справі № 426/3206/17-ц за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до Го-
рохової Оксани Олегівни про стягнення заборгованості, що відбу-
деться 30 серпня 2017 року о 12.00 год.;

3. Лі В’ячеслава Федоровича як відповідача в судове засідан-
ня по цивільній справі № 426/3233/17-ц за позовом Публічного 
акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до Лі 
В’ячеслава Федоровича про стягнення заборгованості, що відбу-
деться 30 серпня 2017 року об 11.30 год.;

4. Косову Галину Павлівну як відповідача в судове засідання 
по цивільній справі № 426/3184/17-ц за позовом Публічного акці-
онерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до Косо-
вої Галини Павлівни про стягнення заборгованості, що відбудеть-
ся 30 серпня 2017 року об 11.00 год.;

5. Бондаренка Володимира Ігоровича як відповідача в судо-
ве засідання по цивільній справі № 426/4999/17-ц за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства комерційного банку «Приват-
Банк» до Бондаренка Володимира Ігоровича про стягнення за-
боргованості, що відбудеться 30 серпня 2017 року о 10.30 год.;

6. Горохова Сергія Олександровича як відповідача в судове 
засідання по цивільній справі № 426/3208/17-ц за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства комерційного банку «Приват-
Банк» до Горохова Сергія Олександровича про стягнення забор-
гованості, що відбудеться 30 серпня 2017 року о 10.00 год.;

7.  Петрачкова Дмитра Вікторовича як відповідача в судове за-
сідання по цивільній справі № 426/4863/16-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» 
до Петрачкова Дмитра Вікторовича про стягнення заборгованос-
ті, що відбудеться 30 серпня 2017 року о 09.30 год.

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

Суддя О.М. Попова

На розгляді Кремінського районного суду Луганської 
області (головуючий суддя Панчук М.В., судді Акулов Є.М., 
Безкровний I.Г.) знаходиться кримінальне провадження  
№ 1-кп/414/227/2017 (ЄУН 420/120/17) за обвинуваченням 
Долотіна Віктора Олексійовича, 14.03.1975 р.н., у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 
258-3 КК України, по якому здійснювалося спеціальне до-
судове розслідування.

Обвинувачений Долотін Віктор Олексійович викликаєть-
ся Кремінським районним судом Луганської області у під-
готовче судове засідання у зазначеному кримінальному 
провадженні, яке відбудеться 22 серпня 2017 року о 09 год. 
00 хв. у залі судових засідань Кремінського районного су-
ду Луганської області за адресою: пл. Красна, 5, м. Кремін-
на Луганської області.

Після опублікування цього оголошення обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце розгля-
ду справи належним чином. У разі неявки обвинувачено-
го кримінальне провадження буде розглядатися за його 
відсутності в порядку спеціального судового провадження.

На розгляді Кремінського районного суду Луганської об-
ласті (головуючий суддя Безкровний І.Г.) знаходиться кримі-
нальне провадження № 1-кп/414/211/2017 (ЄУН 433/605/17) 
за обвинуваченням Грєбєнщікова Андрія Анатолійовича, 
01.06.1976 р.н., у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 2583 КК України, по якому здійснюва-
лося спеціальне досудове розслідування.

Обвинувачений Грєбєнщіков Андрій Анатолійович викли-
кається Кремінським районним судом Луганської області 
у підготовче судове засідання у зазначеному кримінально-
му провадженні, яке відбудеться 28 серпня 2017 року о 10 
год. 30 хвил. у залі судових засідань Кремінського районно-
го суду Луганської області за адресою: Луганська область,  
м. Кремінна, площа Красна, 5.

Після опублікування цього оголошення обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду 
справи належним чином. У разі неявки обвинуваченого кри-
мінальне провадження буде розглядатися за його відсутнос-
ті в порядку спеціального судового провадження.

Ухвалою Біловодського районного суду Луган-
ської області від 03.05.2017 року прийнято до про-
вадження обвинувальний акт, внесений до Єдино-
го державного реєстру досудових розслідувань за  
№ 22016130000000169 відносно Басової Єсенії Сер-
гіївни у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

До суду як обвинувачена викликається Басова 
Єсенія Сергіївна у підготовче судове засідання, яке 
призначене на 15 годину 30 хвилин 29 серпня 2017 
року та відбудеться у приміщенні суду за адресою: 
Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 
30.

З дня опублікування оголошення обвинувачена 
вважається повідомленою про дату, час та місце слу-
хання справи.

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

Сєвєродонецький міський суд Луганської області 
викликає як відповідача Літвиненка Сергія Сергійо-
вича (останнє відоме місце реєстрації: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, вул. Горького, буд. 11, кв. 
14) у судове засідання з розгляду цивільної справи 
за позовом Державного підприємства «Сєвєродо-
нецька теплоелектроцентраль» до Літвиненка Сер-
гія Сергійовича про стягнення заборгованості з опла-
ти послуг з централізованого опалення та постачання 
гарячої води, інфляційних нарахувань та трьох про-
центів річних, яке відбудеться 28.08.2017 року о 08 
годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар 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 Т.С. Журавель

В провадженні Лисичанського міського суду Лу-
ганської області перебуває кримінальне проваджен-
ня стосовно Харченка Олексія Геннадійовича, обви-
нуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ст. 
260 ч. 2, ст. 27 ч. 2, ст. 28 ч. 2, ст. 437 ч. 2 КК Украї-
ни, яке здійснюється за відсутності обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Обвинувачений Харченко Олексій Геннадійович 
зареєстрований за адресою: Луганська область, міс-
то Красний Луч, вул. Козакова, 12/1.

На підставі ст. ст. 297-5, 323 КПК України Лисичан-
ський міський суд Луганської області викликає Хар-
ченка Олексія Геннадійовича у судовий розгляд 30 
серпня 2017 року о 09 годині 00 хвилин за адресою 
суду: Луганська область, м. Лисичанськ, вул.  Штей-
герська, 38.

Кримінальне провадження розглядатиметься колегі-
єю судців у складі: головуючого судді Старікової М.М., 
суддів Коваленко Н.В., Чернобривко Л.Б.

Шевченківський районний суд м. Чернівців викликає Ей-
вазова Іскандера Ільяза Огли, 13.07.1962 року народження, 
останнє відоме місце проживання: м. Чернівці, вул. Шухеви-
ча, № 30-а, квартира № 1, як відповідача в судове засідання 
по цивільній справі за позовом Кіндзірської Ольги Григорів-
ни до Ейвазова Іскандера Ільяза Огли про визнання особи та-
кою, що втратила право користування житловим приміщен-
ням та зняття з реєстрації.

Судове засідання призначене на 09.15 год. 20 вересня 
2017 року за адресою: м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, 
кабінет № 20.

До зазначеної дати суд пропонує відповідачу надати запе-
речення на позов та докази на їх підтвердження.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач 
вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у 
випадку його неявки в судове засідання справа буде розгля-
нута за його відсутності.

У разі вашої неявки в судове засідання справу буде роз-
глянуто у вашу відсутність.

Суддя В.М. Чебан
Повістка про виклик в суд  

обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного 

суду Луганської області перебуває кримі-
нальне провадження № 426/7653/17 сто-
совно Булишева Романа Валерійовича, 
15.06.1977 року народження, обвинуваче-
ного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 
1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Бу-
лишев Р.В. зареєстрований за адресою: м. 
Луганськ, вул. Московська, буд. 13, кв. 25.

На підставі ст. ст. 323, 135 КПК України, 
Сватівський районний суд Луганської об-
ласті викликає Булишева Романа Валері-
йовича у судове засідання, яке відбудеть-
ся 23 серпня 2017 року о 09.30 год. в за-
лі Сватівського районного суду Луганської 
області, що розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя 
Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів 
у складі: головуючого судді Скрипник C.M., 
суддів Половинки В.О., Попова О.М.

Повістка про виклик в суд  
обвинуваченого

В провадженні Сватівського районно-
го суду Луганської області перебуває кри-
мінальне провадження № 426/1375/16-к 
стосовно Улезька Володимира Івановича, 
01.01.1959 року народження, обвинува-
ченого у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинуваче-
ний Улезько В.І. зареєстрований за адре-
сою: м. Луганськ, вул. Ленінградська, 50.

На підставі ст. ст. 323, 135 КПК Украї-
ни, Сватівський районний суд Луганської 
області викликає Улезька Володимира Іва-
новича у судове засідання, яке відбудеть-
ся 01 вересня 2017 року об 11.30 год. в за-
лі Сватівського районного суду Луганської 
області, що розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя 
Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів 
у складі: головуючого судді Скрипник C.M., 
суддів Попова О.М., Юрченко C,O.

Повістка про виклик в суд  
обвинуваченого

В провадженні Сватівського районного 
суду Луганської області перебуває кримі-
нальне провадження №426/8740/16-к стосов-
но Камаєва Павла Павловича, 21.08.1980 
року народження, обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-
3, ч. 2 ст. 262 КК України. Обвинуваче-
ний Камаєв П.П. зареєстрований за адре-
сою: м. Луганськ, сел. Ювілейне, вул. Кар-
ла Маркса, 4.

На підставі ст. ст. 323, 135 КПК України, 
Сватівський районний суд Луганської об-
ласті викликає Камаєва Павла Павловича 
у судове засідання, яке відбудеться 01 ве-
ресня 2017 року о 09.30 год. в залі Сватів-
ського районного суду Луганської облас-
ті, що розташований за адресою: Луган-
ська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів 
у складі: головуючого судді Скрипник С.М., 
суддів Половинки В.О., Попова О.М.

Повістка про виклик в суд  
обвинуваченого

В провадженні Сватівського районного 
суду Луганської області перебуває кримі-
нальне провадження №426/12162/16-к сто-
совно Когута Андрія Івановича, 07.06.1960 
року народження, обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-
3 КК України. Обвинувачений Когут А.І. за-
реєстрований за адресою: м. Луганськ, 
вул. Коцюбинського, 6/76.

На підставі ст. ст. 323, 135 КПК Украї-
ни, Сватівський районний суд Луганської 
області викликає Когута Андрія Івановича 
у судове засідання, яке відбудеться 01 ве-
ресня 2017 року о 10.30 год. в залі Сватів-
ського районного суду Луганської облас-
ті, що розташований за адресою: Луган-
ська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів 
у складі: головуючого судді Скрипник С.М., 
суддів Половинки В.О., Попова О.М.

Повістка про виклик в суд  
обвинуваченого

В провадженні Сватівського районного 
суду Луганської області судді Юрченко C.O. 
знаходиться спеціальне кримінальне прова-
дження № 426/11231/17 стосовно Герасимчу-
ка Володимира Васильовича, 04.07.1963 року 
народження, обвинуваченого у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. 
Обвинувачений Герасимчук В.В. зареєстрова-
ний за адресою: м. Луганськ, вул. Тухачев-
ського, буд. 6, кв. 35.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК 
України, Сватівський районний суд Луган-
ської області викликає Герасимчука Володи-
мира Васильовича у підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться 29 серпня 2017 року 
о 12 год. 00 хв. в залі Сватівського районного 
суду Луганської області, що розташований за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суд-
дів у складі: головуючого судді Юрченко C.O., 
суддів Попової О.М., Скрипник С.М.

Дворічанський районний суд Харківської об-
ласті викликає Демченко Світлану Михайлів-
ну, 09 липня 1988 р. н., останнє відоме місце 
реєстрації: Харківська обл., смт Дворічна, вул. 
Куп’янська, 110, як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі № 618/584/17 (про-
вадження №2/618/204/17) за позовом Єфімо-
ва Павла Володимировича до Демченко Світла-
ни Михайлівни про визначення місця проживан-
ня дитини з батьком, треті особи: служба у спра-
вах дітей Дворічанської районної державної ад-
міністрації Харківської обл., орган опіки та піклу-
вання Новоєгорівської сільської ради Дворічан-
ського району Харківської обл., призначене на 
14 вересня 2017 р. о 10.00. Судове засідання від-
будеться в залі № 2 приміщення Дворічансько-
го районного суду Харківської обл. за адресою: 
Харківська обл., смт Дворічна, вул. Осіння, 1. За 
неможливості явки відповідач зобов’язаний по-
відомити суд про причини неявки. У разі неявки 
відповідача до суду в зазначений день і час без 
поважних причин, неповідомлення про причи-
ни неявки, справу буде розглянуто за відсутності 
відповідача на підставі наявних доказів з поста-
новленням заочного рішення.

Суддя Є.А. Рябоконь

Трускавецький міський суд Львівської 
області, м. Трускавець, вул. Мазепи, 21/1 
викликає як відповідача Наконечного Іго-
ря Володимировича та ПП «Крокус» в су-
дове засідання по цивільній справі за по-
зовом Шмігельської Надії Юліанівни, Шмі-
гельського Лева Ілліча, Шмігельсько-
го Романа Львовича до Наконечного Іго-
ря Володимировича, Приватного підпри-
ємства «Крокус», виконавчого комітету 
Трускавецької міської ради про знесення 
самочинно збудованого нерухомого май-
на.

Судове засідання буде проводитись 
11.09.2017 року об 11 год. 00 хв. в примі-
щенні Трускавецького міського суду.

У випадку вашої неявки розгляд справи 
буде проводитись без вашої участі на під-
ставі наявних в ній даних та доказів.

У випадку неможливості явки до суду, 
ви зобов’язані повідомити суд про причи-
ни своєї неявки.

Суддя Марчук В.І.

Коростенський міськрайонний суд Жи-
томирської області (11500, Житомирська 
область, м. Коростень, вул. Сосновсько-
го, 38) відповідно до ст. 74 ч. 9 ЦПК Укра-
їни викликає в судове засідання у цивіль-
ній справі № 279/2116/17 на 11.30 годи-
ну 07.09.2017 року як відповідача Дани-
лова Мішеля Ісраіловича, 07.11.1956 року 
народження, для розгляду справи за по-
зовом Огнівенко Надії Анатоліївни до Да-
нилова Мішеля Ісраіловича про розірван-
ня шлюбу.

Явка до суду є обов’язковою. В разі не-
явки відповідача справа буде розглянута 
за наявними матеріалами справи.

З опублікуванням оголошення про ви-
клик відповідач вважається повідомленим 
про час і місце розгляду справи.

Суддя О.А. Невмержицька
Вугледарський міський суд Донецької облас-

ті (85670, м. Вугледар, вул. Трифонова, 22) розгля-
дає цивільну справу за позовом Зуєва В.В. до Труш-
кіної Т.В., третя особа: ОСББ «Десантники 7» про ви-
знання таким, що втратив право користування жит-
ловим приміщенням.

Відповідач по справі: Трушкіна Тетяна Вікторівна, 
17.04.1981 року народження, зареєстрована за адре-
сою: 85670, Донецька область, м. Вугледар, вул. 13 
Десантників, 7/30.

Справу призначено до розгляду на 14.40 годину 30 
серпня 2017 року.

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 відсутність.

Суддя Дочинець С.І.

Деснянський районний суд м. Чернігова викли-
кає як відповідачку Степенко Світлану Олексіїв-
ну (останнє відоме місце проживання: м. Чернігів, 
вул. Шмідта, буд. 11) для участі у цивільній справі 
№ 750/5105/17 (2/750/1484/17) за позовом Степенка 
Олександра Вікторовича до Степенко Світлани Олек-
сіївни про розірвання шлюбу.

Судове  засідання  відбудеться 28.08.2017 року о 
08 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Чер-
нігів, пр-т Перемоги, 141, каб. 207, суддя Карапута 
Л.В.

Попереджаємо, що в разі неявки в судове засі-
дання без поважних причин або неповідомлення про 
причини неявки позов буде розглянуто у вашу від-
сутність за наявності доказів, що містяться в мате-
ріалах справи.

Суддя Л.В. Карапута

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. 
Банкова, буд. 39а) розглядає цивільну справу за по-
зовною заявою Крякової Наталі Володимирівни до 
Крякова Ярослава Юрійовича про розірвання шлюбу.

Відповідач Кряков Ярослав Юрійович (остання ві-
дома адреса: Донецька обл., м. Макіївка, кв-л Хімік, 
буд. 22, кв. 8), викликається на 08 год. 30 хв. 29 серп-
ня 2017 року до Добропільського міськрайонного су-
ду, кабінет № 2, для участі у розгляді справи. До роз-
гляду справи пропонується надати суду письмові по-
яснення та заперечення, а також усі наявні докази по 
справі.

У випадку неприбуття до судового засідання за-
інтересованої особи необхідно повідомити суд про 
причини неявки, інакше справа буде розглянута у 
його відсутність на підставі наявних у ній даних чи 
доказів.

Суддя Мацишин Л.С.

АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» (код ЄДРПОУ 31113488) пові-
домляє про втрату блаків полісів ОСЦПВВНТЗ серій: АЕ/5184233, 
5185326, 5185439, 5186587, 6062309, 6823993, 6824606, 6824724-
6824725, 6824766, 7731113-7731144,  7731153, 7734918, 8431865, 
9412252, 9412263, 9415486, 3557285-3557286, 3557292, 6058242-
6058243, 6058246, 6824236, 6829576, 8928796, 9986741-9986742, 
9986744, 9986746, 9990801-9990803, 9990989-9990996, 9990998, 
9752146, 9752156; АC/9882251-9882255, 2578870, 2580340, 2580589, 
2581725, 2581767, 2584208-2584209, 2584677-АС0002584679, 
5221654-5221655, 5225011, 5226610-5226614, 6564682, 7466556, 
7468530, 7473071-АС0007473073, 7474892, 9300451, 9303515-
АС0009303516, 9941895, 9942016, 9942526, 9942812-9942813, 
9943682, 921528, 921536, 921540, 927247, 9942396; АІ/5391280, 
890164-890167, 5283794, 779051-779053, 780191, 780213, 785531, 
785555, 787029, 787066, 787068, 787091, 787100, 787614, 890772, 
2935496, 2936055-2936056, 3570933, 3571356, 3573923, 3575220, 
3575274, 3575661, 4048052, 4670880, 4671461-4671463, 4671662, 
4671665, 4671667, 5280124, 5280227, 5280244-5280245, 5280444, 
5280448, 5280450, 5283322-5283323, 5283325, 5283328, 5283330, 
5283332, 5283927; АК/1000196, 1000199, 1000876, 1004085, 1004096, 
1004396, 1005728, 1007171, 1891387, 2590546, 3496922, 9989114 
та визнання їх не дійсними.

Ширяївський районний суд Одеської області викликає як відпо-

відачку Ротар Валентину Михайлівну в судове засідання, яке від-

будеться 07 грудня 2017 року о 12.00 год. в приміщенні Ширяїв-

ського районного суду Одеської області за адресою: Одеська об-

ласть, смт Ширяєве, вул. Соборна, 97-а (зал засідання № 1) у ци-

вільній справі № 518/1828/16-ц за позовом Ротар Галини Іванівни 

до Ротар Валентини Михайлівни про визнання особи такою, що 

втратила право на користування житловим приміщенням.

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської обл. (адреса су-
ду: 56500, Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Кібріка, 11) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення забор-
гованості, у судове засідання, яке відбудеться 18.08.2017 о 13:30 до 
Костецька Галина Володимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 
56500, Миколаївська обл., м. Вознесенськ, пров. Український,  буд. 2Б, 
кв. 12) справа № 473/2468/17, суддя Вуїв О. В.

      У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення 
про причини неявки справа буде розглянута за його  відсутності за на-
явними 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.

27.07.2017 року о 17.25 год. 

в м. Києві на перехресті вулиці 

Стеценка та проспекту Академі-

ка Палладіна внаслідок зіткнення 

сталось ДТП за участю автомо-

біля Subaru Forest та Volkswagen 

transporter. Свідків подій про-

шу звернутись за телефоном  

067-305-00-20.

Суднові реєстраційні документи 

на судно «BRP GTX LTD»  

№ YDV08105C212, з реєстра-

ційним бортовим номером  

«BD 0018 ua», судновласник 

Мельник А.С., 

вважати недійсними.

Суднові реєстраційні доку-
менти на судно «Прогрес-4» 
з бортовим реєстраційним 
номером «ЧРН-0016-К», суд-
новласник Поленков С.Е., та 
Посвідчення судноводія ма-
ломірного судна № 00213/08 
на Поленкова С.Е. 

вважати недійсними.

Оголошення щодо продажу активів 
(майна) ПАТ «ВБР»

Номер лота: Q82517b15557 — 
Q82517b15590

Короткий опис акти-
вів (майна) в лоті:

 Права вимоги за кредит-
ними договорами та дого-
ворами забезпечення ви-
конання зобов’язань

Електронна адреса 
для доступу до від-
критих торгів (аукці-
ону)/ електронного 
аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведен-
ня відкритих торгів 
(аукціону)/електро-
нного аукціону:

23.08.2017 р.

Час проведення від-
критих торгів (аук-
ціону)/електронного 
аукціону:

Точний час початку про-
ведення відкритих торгів 
(аукціону)/ електронного 
аукціону по кожному лоту 
вказується на веб-сайті  
http://www.prozorro.sale

Детальна інформа-
ція щодо лота:

http://torgi.fg.gov.ua/
catalog/krediti/pat_+-vbr/ 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
(при здійсненні спеціального досудового 

розслідування)
Підозрюваний Феленко Володимир Вікторо-

вич, 08.07.1960 р.н., адреса останнього відомого 
місця проживання: Донецька область, м. Костян-
тинівка, вул. Європейська, буд. 42, кв. 62 на під-
ставі ст.ст. 133, 135, 2975 КПК України, вам необ-
хідно з’явитись до УСБУ в Житомирській облас-
ті: м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 7, до 
слідчого Черемісова Д.В., р.т. (0412) 405-268 о 
14.00 19.08.2017, о 14.00 20.08.2017 та о 14.00 
21.08.2017 для участі у слідчих та процесуаль-
них діях (отримання повідомлення про підозру, 
допиту як підозрюваного, впізнання тощо), а та-
кож о о 14.00 22.08.2017, о 14.00 23.08.2017 та 
о 14.00 24.08.2017 для виконання вимог ст. 290 
КПК України – ознайомлення з матеріалами кри-
мінального провадження № 22017060000000023 
від 05.07.2017, у якому ви є підозрюваним у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 1 ст. 2583 та ч. 2 ст. 260 КК України.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Повістка про виклик до суду обвинуваченого
В провадженні Лисичанського міського суду Лу-

ганської області перебуває кримінальне проваджен-
ня № 415/2637/16-к, внесене до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань № 22015170000000005 від 
10.02.2015 року стосовно Рєзніка Сергія Сергійови-
ча, 04 травня 1979 року народження, обвинувачено-
го у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, по якому здійснювалось спеціальне до-
судове розслідування в порядку, передбаченому  
ст. 297-1 КПК України.

Обвинувачений Рєзнік Сергій Сергійович, зареє-
стрований за адресою: місто Полтава, вулиця Миру, 
9/17, мешкає за адресою: Луганська область, місто 
Алчевськ.

На підставі ст. ст. 297-5, 323 КПК України Лиси-
чанський міський суд Луганської області викликає 
Рєзніка Сергія Сергійовича у судовий розгляд, який 
здійснюється в порядку спеціального судового про-
вадження та відбудеться 28 серпня 2017 року о 10 
годині 00 хвилин в залі судових засідань Лисичан-
ського міського суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Штей-
герська, 38,

Кримінальне провадження розглядається колегі-
єю суддів у складі: головуючого судді Березіна А.Г.,  
суддів Старікової М.М., Чернобривко Л.Б.

П’ятихатський районний суд Дніпропетровської області 
повідомляє, що 27.07.2017 року винесено заочне рішення по 
цивільній справі № 190/438/17 провадження № 2/190/306/17 
за позовною заявою Черкасової Оксани Дмитрівни в інтере-
сах малолітньої Даниш Тетяни Юріївни до Симинкович Юрія 
Миколайовича, третя особа: Орган опіки та піклування ви-
конавчий комітет Жовтоводської міської ради Дніпропетров-
ської області, про позбавлення банківських прав, яким по-
зовні вимоги позивача задоволено повністю. Симинкови-
ча Юрія Миколайовича (27.05.1976 року народження, уро-
дженця м. П’ятихатки Дніпропетровської області) позбавле-
но батьківських прав відносно його неповнолітньої дитини 
Даниш Тетяни Юріївни, 21.05.2003 року народження.

Стягнуто з Симинкович Юрія Миколайовича (27.05.1976 
року народження, уродженця м. П’ятихатки Дніпропетров-
ської області, ІПН 2790604678) на користь Черкасової Окса-
ни Дмитрівни (08.04.1982 року народження, уродженки м. 
Жовті Води Дніпропетровської області, ІПН 3004800864) су-
дові витрати в розмірі 640 грн. 00 коп. сплаченого судово-
го збору та 1890 грн. 00 коп. витрат, пов’язаних з публіка-
цією оголошень про виклик відповідача в судове засідання.

Відповідно Симинковичу Юрію Миколайовичу роз’яс-
нюємо, що заочне рішення суду може бути переглянуто су-
дом, що його ухвалив за письмовою заявою відповідача. За-
яву про перегляд заочного рішення може бути подано від-
повідачем до П’ятихатського районного суду Дніпропетров-
ської області за адресою: м. П’ятихатки, вул. Шевченка, 114 
протягом 10-ти днів з дня опублікування оголошення.

Суддя О.Ю. Семенников

Повістка про виклик до суду обвинуваченої
В провадженні Лисичанського міського суду Лу-

ганської області перебуває кримінальне проваджен-
ня № 415/4486/16-к, внесене до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань № 22016130000000177 від 
11.08.2016 року стосовно Пархоменко Світлани Ми-
колаївни, 06 липня 1962 року народження, обвинува-
ченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-
3 КК України, по якому здійснювалось спеціальне до-
судове розслідування в порядку, передбаченому ст. 
297-1 КПК України.

Обвинувачена Пархоменко Світлана Миколаївна, 
зареєстрована за адресою: Луганська область, міс-
то Перевальськ, вулиця Леніна, 61.

На підставі ст. ст. 297-5, 323 КПК України Лиси-
чанський міський суд Луганської області викликає 
Пархоменко Світлану Миколаївну у судовий розгляд, 
який здійснюється в порядку спеціального судового 
провадження та відбудеться 28 серпня 2017 року о 
09 годині 00 хвилин в залі судових засідань Лиси-
чанського міського суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Штей-
герська, 38.

Кримінальне провадження розглядається колегі-
єю суддів у складі: головуючого судді Березіна А.Г., 
суддів Старікової М.М.,  Чернобривко Л.Б.

В провадженні Ірпінського міського суду Київської 
області перебуває цивільна справа за позовом Косих 
Сергія Івановича до Розуменка Богдана Володими-
ровича про захист прав споживача, розірвання дого-
вору, стягнення попередньо оплачених коштів, від-
шкодування матеріальної і моральної шкоди та уточ-
неної позовної заяви.

Суд викликає на 06.09.2017 року об 11.00 год. Ро-
зуменка Богдана Володимировича як відповідача по 
справі. Явка обов’язкова.

Суддя С.І. Оладько

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Ки-
їв, Вознесенський узвіз, 10-Б, каб. 30) викликає об 
11.00 год. 06.09.2017 року Мендусь Валентину Вале-
ріївну як відповідачку по цивільній справі за позовом 
Стрюкової І.О. Уповноваженої особи Фонду гаран-
тування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ КБ 
«Надра» до Мендусь Валентини Валеріївни про стяг-
нення заборгованості.

При цьому повідомляємо, що в разі вашої неявки 
в судове засідання без поважних причин або не по-
відомлення про причини вашої неявки суд вирішує 
справу на підставі наявних у ній даних.

Суддя В.В. Лазаренко

Новопсковський районний суд Луганської облас-
ті викликає Пшедзял Галину Семенівну як відповіда-
ча у судове засідання для розгляду цивільної справи 
ЄУ № 420/585/17 (провадження № 2/420/299/17) за 
позовом Пшедзял Геннадія Петровича до Пшедзял 
Галини Семенівни про розірвання шлюбу, яке відбу-
деться 29 серпня 2017 року о 08 год. 30 хв. (резерв-
на дата судового засідання 31 серпня 2017 року о 08 
год. 30 хв.)в приміщенні Новопсковського районного 
суду за адресою: вул. Українська, 28, смт Новопсков, 
Луганської області.

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

Суддя Р.Р. Потапенко

Новопсковський районний суд Луганської облас-
ті викликає Бадрака Руслана Вікторовича як відповіда-
ча у судове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ 
№ 420/381/17 (провадження № 2/420/245/17) за позовом 
Бадрак Ніни Григорівни до Бадрака Руслана Вікторовича 
про розірвання шлюбу, яке відбудеться 28 серпня 2017 
року о 09 год. 00 хв. (резервна дата судового засідання 
30 серпня 2017 року о 09 год. 00 хв.) в приміщенні Но-
вопсковського районного суду за адресою: вул. Україн-
ська, 28, смт Новопсков, Луганської області.

У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої учас-
ті на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Р.Р. Потапенко

Новопсковський районний суд Луганської області 
викликає Нікітченка Олексія Сергійовича як відповіда-
ча у судове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ  
№ 420/549/17 (провадження № 2/420/293/17) за позовом 
Нікітченко Анни Вікторівни до Нікітченка Олексія Сергі-
йовича про розірвання шлюбу та стягнення аліментів на 
неповнолітню дитину, яке відбудеться 28 серпня 2017 
року о 08 год. 30 хв. (резервна дата судового засідання 
30 серпня 2017 року о 08 год. 30 хв.) в приміщенні Но-
вопсковського районного суду за адресою: вул. Україн-
ська, 28, смт Новопсков, Луганської області.

У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої учас-
ті на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Р.Р. Потапенко

Новопсковський районний суд Луганської облас-
ті викликає М’ясищеву Юлію Сергіївну як відповіда-
ча у судове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ  
№ 420/633/17 (провадження № 2/420/332/17) за позовом 
М’ясищева Віталія Вікторовича до М’ясищевої Юлії Сер-
гіївни про розірвання шлюбу, яке відбудеться 28 серпня 
2017 року о 09 год. 30 хв. (резервна дата судового засі-
дання 30 серпня 2017 року о 09 год. 30 хв.) в приміщенні 
Новопсковського районного суду за адресою: вул. Укра-
їнська, 28, смт Новопсков, Луганської області.

У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої учас-
ті на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Р.Р. Потапенко

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті викликає як відповідача Соломенного Юрія Воло-
димировича (останнє відоме місце реєстрації: Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 
буд. 11, кв. 99) у судове засідання з розгляду цивіль-
ної справи за позовом Соломенної Олени Олексіїв-
ни до Соломенного Юрія Володимировича про розі-
рвання шлюбу, яке відбудеться 31.08.2017 року о 08 
годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар 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 Т.С. Журавель

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Майстренка Геннадія Володимиро-
вича (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, с. Метьолкі-
не, вул. Пушкіна, буд. 2а) у судове засідання з розгляду 
цивільної справи № 428/6021/17 за позовом Майстренко 
Олени Андріївни до Майстренка Геннадія Володимиро-
вича про розірвання шлюбу, яке відбудеться 29.08.2017 
року о 10 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар 
Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане судове за-
сідання суд розглядатиме справу без вашої участі на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т.С. Журавель

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Чумака Андрія Миколайовича 
(останнє відоме місце проживання: Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, буд. 23б, кв. 155) у су-
дове засідання з розгляду цивільної справи за позовом 
Забайрачного Олександра Івановича до Чумака Андрія 
Миколайовича про визнання особи такою, що втратила 
право користування житловим приміщенням, яке відбу-
деться 01.09.2017 року о 13 годині 30 хвилин у примі-
щенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У разі неявки на вка-
зане судове засідання суд розглядатиме справу без ва-
шої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т.С. Журавель

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викли-
кає як відповідача Веретяннікова Олександра Михайловича 
(Луганська область, с. Райгородка, вул. Нова, буд. За) у су-
дове засідання з розгляду цивільної справи № 428/5788/17 
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Хім-
торг-Комплект», Колєснік Ольги Миколаївни до Веретянні-
кова Олександра Михайловича про відшкодування шкоди, 
завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди та стяг-
нення моральної шкоди, яке відбудеться 29.08.2017 року о 
13 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 
19. У разі неявки на вказане судове засідання суд розгляда-
тиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т.С. Журавель

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Василенка Івана Вікторовича (Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, б-р Дружби Наро-
дів, буд. 7а, кв. 52) у судове засідання з розгляду цивіль-
ної справи № 428/5602/17 за позовом Василенко Мари-
ни Ігорівни до Василенка Івана Вікторовича про стягнен-
ня аліментів, яке відбудеться 29.08.2017 року о 14 годині 
00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19. 
У разі неявки на вказане судове засідання суд розгля-
датиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

Суддя Т.С. Журавель

Сєвєродонецький міський суд Луганської області 
викликає як відповідача Сумщенка Дмитра Олексан-
дровича, (Харківська область, Золочівський район, с. 
Одноробівка, вулиця Молодіжна, буд. 2, кв. 14) у су-
дове засідання з розгляду цивільної справи за позо-
вом Сумщенко Карини Владиславівни до Сумщенка 
Дмитра Олександровича про стягнення аліментів на 
утримання неповнолітньої дитини, яке відбудеться 
01.09.2017 року о 15 годині 30 хвилин у приміщен-
ні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У разі неявки на 
вказане судове засідання суд розглядатиме справу 
без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т.С. Журавель

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Афанасьєвського Артема Васи-
льовича (останнє відоме місце реєстрації: Луганська 
область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, буд. 7, 
кв. 12) у судове засідання з розгляду цивільної справи  
№ 428/6071/17 за позовом Ляпки Людмили Миколаївни 
до Афанасьєвського Артема Васильовича про стягнен-
ня аліментів, яке відбудеться 21.08.2017 року о 15 годині 
00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19. 
У разі неявки на вказане судове засідання суд розгля-
датиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

Суддя Т.С. Журавель

Оболонський районний суд міста Києва викликає 
як відповідача Удовиченка Максима Володимировича 
(останнє відоме місце перебування: м. Київ, вул. Г. Ста-
лінграда, 11, кв. 86) у судове засідання на 01.11.2017 
року об 11 год. 00 хв., у зв’язку з розглядом цивільної 
справи за позовом Удовиченко Ольги Петрівни до Удо-
виченка Максима Володимировича, третя особа: Служба 
у справах дітей та сім’ї Ірпінської міської ради про визна-
ння місця проживання дітей та надання дозволу на виїзд 
дітей за кордон. В разі неявки в судове засідання справа 
буде розглянута у відсутність відповідача на підставі зі-
браних по справі доказів. Адреса суду: м. Київ, вул. Ти-
мошенка, 2-Є, каб. 21.

Суддя Н.О. Яценко

Приморський районний суд м. Одеси викликає 
Антонюка Ярослава Андрійовича як відповідача по 
справі № 522/15025/15-ц за позовом Нечепорука Ві-
ктора Олександровича до Антонюка Ярослава Ан-
дрійовича, Король Ольги В’ячеславівни, третя осо-
ба: Король В’ячеслав Дмитрович про встановлення 
факту прийняття спадщини про витребування майна 
з чужого незаконного володіння.

Засідання відбудеться 18.09.2017 р. о 10.00 год. в 
приміщенні Приморського райсуду м. Одеси за адре-
сою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, зал № 212.

Суддя В.І. Загороднюк

Гайворонський районний суд Кіровоградської облас-
ті повідомляє, що 18 вересня 2017 року об 11 годині 00 
хвилин в приміщенні суду за адресою: Кіровоградська 
область, м. Гайворон, вул. В. Кобзаря, 3, каб. № 5 (суд-
дя Сліпенко Р.Ю.) відбудеться слухання цивільної спра-
ви № 385/933/17, 2/385/478/17 за позовом Новойдар-
ської Вікторії Володимирівни до Новойдарського Олек-
сандра Петровича про розірвання шлюбу. В судове засі-
дання викликається як відповідач Новойдарський Олек-
сандр Петрович. В разі неявки в судове засідання відпо-
відача справа буде розглянута за його відсутності за на-
явними матеріалами справи. Одночасно суд роз’яснює 
відповідачу його обов’язок повідомити суд про причини 
неявки у судове засідання.

Бердянським міськрайонним судом Запорізької 
області (суддя Прінь І.П., за адресою: м. Бердянськ, 
вул. Консульська, 64, каб. № 302) 23 серпня 2017 ро-
ку о 09 годині 30 хвилин буде розглядатися цивільна 
справа за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «Державний Ощадний банк України» в особі фі-
лії Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до 
Батанова Юрія Олексійовича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором.

В судове засідання викликається як відповідач Ба-
танов Ю.О. У разі неявки відповідача справа буде 
розглянута за наявними у справі матеріалами.

Суддя І.П. Прінь

Куйбишевський районний суд Запорізької облас-
ті викликає як відповідачку Прядільщікову Ганну Іва-
нівну, 26.08.1970 року народження в судове засідан-
ня, яке призначене о 13 год. 00 хв. 11.09.2017 ро-
ку, для розгляду цивільної справи № 319/825/17 за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний Ощадний банк України» в особі філії Доне-
цьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Пряділь-
щікової Ганни Іванівни про стягнення заборгованос-
ті за кредитним договором, яке відбудеться за адре-
сою: вул. Центральна, 26а, смт Більмак, Більмацько-
го району, Запорізької області.

Суддя Валігурський Г.Ю.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області 
повідомляє Алєкперовій Зінаїді Пірамед кизи, меш-
канці міста Кадіївки (Стаханова) Луганської області, 
про ухвалення заочного рішення від 29 червня 2016 
року по справі № 428/4062/16-ц за позовом Алєкпе-
рова Олександра Володимировича про розірвання 
шлюбу.

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

Суддя Д.Б Баронін

Маньківський районний суд Черкаської облас-
ті викликає в судове засідання по цивільній справі  
№ 701/608/17-ц за позовом Самойленка Мико-
ли Васильовича до Прунчак Тетяни Олександрівни 
про стягнення боргу, як відповідачку Прунчак Тетя-
ну Олександрівну. Судове засідання відбудеться об 
11.00 год. 12 вересня 2017 року в приміщенні суду за 
адресою: вул. Соборна, 8, смт Маньківка, Маньків-
ського району, Черкаської області. У разі неявки від-
повідачки справа буде розглянута без її участі.

Суддя А.І. Костенко

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Київ, 
Вознесенський узвіз, 10-Б, каб. 38) викликає Товари-
ство з обмеженою відповідальністю «Торгова ком-
панія «Топ Логістик Плюс» об 11 год. 30 хв. 11 ве-
ресня 2014 року як відповідача у цивільній справі  
№ 760/21909/16-ц (2-2332/17) за позовом Петров-
ської Світлани Іванівни до Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Торгова компанія «Топ Логістик 
Плюс» про стягнення коштів.

У разі неявки справу буде розглянуто за відсутнос-
ті відповідача.

Суддя В.В. Українець

Приморський районний суд м. Одеси викликає в 
судове засідання як відповідача Скакуна Олександра 
Володимировича по цивільній справі № 522/1088/17 
за позовом Моторного (транспортного) страхово-
го бюро України (МТСБУ) про відшкодування в по-
рядку регресу витрат, пов’язаних з регламентною ви-
платою.

Судове засідання відбудеться 20.09.2017 року о 
14 годині 00 хвилин в залі судового засідання № 111 
Приморського районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Балківська, 33. В разі неявки відпові-
дача у судове засідання на вказану дату справа буде 
розглянута за його відсутністю.

Суддя А.В. Тарасов

Арбузинський районний суд Миколаївської області ви-
кликає в судове засідання на 15 год. 00 хв. 29 серпня 2017 
року як відповідача Клименка Олександра Олександровича, 
у справі за позовом Клименка Олександра Васильовича до 
Клименка Олександра Олександровича про визнання особи 
такою, що втратила право на користування житловим при-
міщенням.

Засідання відбудеться в приміщенні Арбузинського ра-
йонного суду Миколаївської області за адресою: Миколаїв-
ська область, смт Арбузинка, вул. Шевченка, 204, каб. № 10.

В разі неявки відповідача в судове засідання справа бу-
де розглянута без його участі на підставі наявних у ній да-
них чи доказів.

Суддя І.В. Явіца

Зміївський районний суд Харківської області повідомляє Ло-
зова Олексія Дмитровича, 21.11.1983 року народження, місце ре-
єстрації: Харківська область, Зміївський район, м. Зміїв, вул. Во-
догінна, буд. 14, про судове засідання по цивільній справі за по-
зовом Сабліної Вікторії Віталіївни до Лозова Олексія Дмитрови-
ча про визнання особи такою, що втратила право користування 
житловим приміщенням. Судове засідання відбудеться 19 ве-
ресня 2017 року о 14 годині 00 хвилин в приміщенні Зміївсько-
го районного суду Харківської області за адресою: Харківська об-
ласть, м. Зміїв, вул. Адміністративна, 6, зал судового засідання 3.

В разі неявки відповідача Лозова Олексія Дмитровича в судо-
ве засідання справа буде розглянута за його відсутності на під-
ставі наявних у справі доказів та буде постановлене заочне рі-
шення.

Суддя Овдієнко В.В.

Зміївський районний суд Харківської області повідомляє По-
лянічкіну Світлану Володимирівну, 05.01.1951 року народження, 
місце реєстрації: Харківська область, м. Зміїв, вул. Осіння, буд. 
11 про проведення судового засідання по цивільній справі за по-
зовом Сабліної Вікторії Віталіївни до Полянічкіної Світлани Воло-
димирівни про визнання особи такою, що втратила право корис-
тування житловим приміщенням. Судове засідання відбудеться 
11 вересня 2017 року о 13 годині 00 хвилин в приміщенні Змі-
ївського районного суду Харківської області за адресою: Харків-
ська область, м. Зміїв, вул. Адміністративна, 6, зал судового за-
сідання № 3.

В разі неявки відповідачки Полянічкіної Світлани Володими-
рівни в судове засідання справа буде розглянута за її відсутнос-
ті на підставі наявних у справі доказів та буде постановлене за-
очне рішення.

Суддя Овдієнко В.В.

Дарницький районний суд м. Києва викликає як відпові-
дача Шафії Сеєд Хессамоддін, останнє відоме місце прожи-
вання якого: м. Київ, пр-т П. Григоренка, 22/20, кв. 35, в су-
дове засідання, яке відбудеться 10 жовтня 2017 року о 09.30 
годині за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 124, для 
участі у судовому розгляді цивільної справи за позовом Ка-
вуненко Ольги Костянтинівни до Шафії Сеєд Хессамоддін 
про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів. 
При собі мати паспорт. 3 опублікуванням оголошення про 
виклик відповідач вважається повідомленим про день, час 
та місце розгляду справи і в разі неявки його до суду спра-
ва може бути розглянута за його відсутності. Відповідач у 
випадку неявки в судове засідання зобов’язаний повідоми-
ти суд про поважність причини неявки.

Суддя В.В. Даниленко
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Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

ЕКСПОЗИЦІЯ. У Крама-
торську на Донеччині буде 
створено музей історії вироб-
ництва будматеріалів у пів-
нічній частині промислового 
краю. Дуже доречно і симво-
лічно, що реалізувати ці намі-
ри збираються наступного ро-

ку, адже місто святкуватиме 
своє 150-річчя, а його станов-
лення і розвиток, погодьтеся, 
неможливо уявити без вико-
ристання майбутніх експона-
тів майбутнього музею. 

Основою головної експо-
зиції, схоже, стане багатю-
ща колекція цегли та черепи-
ці, яку протягом майже двох 
десятків років збирав місце-

вий крає знавець Віктор Іва-
нов. Раритетні експонати пе-
реконливо підтверджують, що 
понад сто років тому на тери-
торії Донеччини працювали 
десятки цегельних заводів, 
продукцію яких вже в ті ро-
ки виготовляли не без учас-
ті інвесторів з Європи. При-
міром, у колекції є будівель-
ні матеріали фірм «Дзевуль-

ський і Лянге»(м. Слов’янськ), 
«Бломбер і Мінц»(м. Крама-
торськ). Але нехай нікого не 
вводить в оману позначене 
місце виробництва черепи-
ці «Нью-Йоркь», адже йдеть-
ся про продукцію заводу з ту-
тешнього селища Новгород-
ське, яке минулими роками 
мало таку екзотичну «заоке-
анську» назву.  

Путивльський районний суд Сумської області викликає як відповіда-
чів Коптєву Ніну Василівну, Коптєву Галину Миколаївну та Коптєва Юрія 
Сергійовича, останнє місце проживання: проспект Іоанна Путивльського, 
95/415, м. Путивль, Сумська область, у цивільній справі за позовом Пу-
тивльської міської ради Путивльського району Сумської області до Коп-
тєвої Н.В., Коптєвої Г.М., Коптєва Ю.С., треті особи: ДПТНЗ «Путивль-
ський професійний ліцей», КП «Путивльська ЖЕК», про визнання особи 
та членів її сім’ї такими, що втратили право користування кімнатою в гур-
тожитку та їх виселення.

Судове засідання відбудеться 22.08.2017 р. о 10.00 годині в залі суду 
за адресою: Сумська область, м. Путивль, пр-т Путивльського, буд. 54.

В разі неявки в судове засідання справа буде розглянута на підставі 
наявних в ній доказів.

Суддя О.О. Толстой

Хто кращий  
на кордоні?

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ. На базі Сумського прикордонного загону 
відбувся другий етап змагань на звання кращого дільничного ін-
спектора прикордонної служби Східного регіонального управлін-
ня. В них узяли участь команди Луганського, Харківського та Сум-
ського загонів — усього 15 військовослужбовців, які за результа-
тами першого етапу посіли перші п’ять місць у своїх підрозділах.

Як розповів помічник начальника Сумського загону — на-
чальник прес-служби Роман Ткач, окрім теоретичних, правоохо-
ронці виконували й практичні завдання: з тактики прикордонної 
служби, особистої безпеки, застосування сили, правової, вог-
невої та технічної підготовки.

За підсумками командної першості перемогли господарі, дру-
гими стали представники Луганського, третіми — Харківського 
прикордонних загонів.

В індивідуальному заліку найкраще впорався із завдан-
нями старшина Олег Заруба з відділу «Шалигіне» імені 
П.Калнишевського Сумського загону. Друге і третє місця посі-
ли відповідно старший сержант Руслан Черкашин (відділ «Дер-
гачі», Харківщина) та прапорщик Олександр Севідов (відділ 
«Краснопілля», Сумщина).

Заступник начальника штабу — начальник відділу прикор-
донної служби штабу Східного регіонального управління пол-
ковник Юрій Зайцев привітав правоохоронців з такою подією і 
можливістю продемонструвати всі свої кращі професійні якос-
ті, побажав усім здоров’я, мирного неба, успіхів у несенні при-
кордонної служби. 

Іван ШЕВЧУК,  
«Урядовий кур’єр»

Пташеня страуса на ім’я 
Симон, маленькі лані 

Альбіна та Есмі, мавпенятко 
Ізі — це не персонажі якоїсь 
дитячої казки чи вистави, а 
мешканці Одеського зоопар-
ку. Усі вони з’явилися на світ 
цього року.  

У зеленої мавпочки ди-
тинча народилося в середи-
ні червня, весь час перебу-
ває біля мами й обережно 
знайомиться з навколишнім 
світом. У вольєрі звичайних 
європейських та білих ла-
ней можна спостерігати за 
молодим поповненням. Ма-
люки вже впевнено трима-
ються на ніжках, граються 
та опановують новий про-
стір під наглядом матусі. 
Народили діточок і скун-
си. Двійко маленьких хижа-

ків активні, із задоволенням 
бавляться.

В Одеському зоопарку за 
традицією організували кон-
курс «Дай ім’я малюкові». 
Журі з працівників зоопарку 
збирало пропозиції від дітей і 
дорослих та підбило підсумки 
конкурсу. А нещодавно тут 
влаштували свято «День ма-
люка» з нагоди народження 
тваринок, під час якого всі но-
вонароджені отримали імена.  

Фантазії одеситам не за-
бракло, тож тепер у зоопарку 
мешкають антилопа Нільгау, 
косуля Грація, скунси Чіп і 
Дейл, баклани Чук і Гек. А 
Білосніжка, Золотоволоска,  
Рапунцель та Попелюшка — 
то не красуні з казок, а 4 до-
машні кізочки, що мешкають 
у «Сільському дворику», де їх 
можна не тільки побачити, а й 
погладити та погодувати. 

Роздаванням імен «День 
малюків» у зоопарку не об-
межився. На маленьких від-
відувачів чекали чимало ігор 
і розваг, що їх пропонува-
ли герої з «Аліси в країні чу-
дес» — сама Аліса, Божевіль-
ний Капелюшник та Чешир-
ський Кіт.

Ну а кульмінацією свя-
та, як завжди, стало купання 
найбільшої мешканки звірин-
цю — індійської слонихи Вен-
ді. До речі, Одеський зоопарк 
— єдиний в Україні, де роз-
множуються індійські сло-
ни. 1992 року в пари народи-
лося перше слоненя Сім Еле-
фант, відомий під ім’ям Фан-
тік, він став артистом євро-
пейського цирку шапіто. 1998-
го народилася дівчинка-сло-
неня Тенді, нині вона меш-
кає в Харківському зоопарку. 
А  2004 року в Таруна й Венді 
з’явилося третє слоненя Дюк. 

Одеський зоопарк — один 
із найстаріших в Україні. У 
вересні 2017 року йому випо-
вниться 95 років.

Іменини для звірят 
БРАТИ НАШІ МЕНШІ. В Одеському зоопарку цього року  
велике поповнення новонароджених

Новонароджені звірята отримали імена: мавпочка — Ізі, конячка Пржевальського — Пегас, скунси — Чіп і Дейл, 
баклани — Чук і Гек

Музей раритетних будматеріалів
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