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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 29 червня 2017 року
USD 2608.0120 EUR 2941.3159 RUB 4.4290 / AU 326105.82 AG 4344.95 PT 240458.71 PD 224810.63

за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій
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Понад півтори 
тисячі організацій 
стали жертвами 
комп’ютерного 
вірусу

Постанова КМУ «Про внесення 
змін у додаток 2 до Порядку 
здійснення державного контролю 
за міжнародними передачами 
товарів подвійного використання»

КІБЕРАТАКА

Зекономлені субсидії — готівкою
АКТУАЛЬНО. Малозабезпечені ощадливі українці отримають компенсації до 1 вересня 2017 року

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Питання субсидій нині тур-
бують багатьох українців: і 

тих, хто вже їх отримує, і тих, 
хто досі намагався сплачува-
ти за комунальні послуги са-
мостійно, але відчуває, що далі 

може й не впоратися. За остан-
німи даними Мінсоцполіти-
ки, нині державну допомогу на 
це отримують понад 6 мільйо-
нів громадян. Проте про мож-
ливість переведення такої до-
помоги на готівковий розраху-
нок ішлося вже не раз, та до-
недавна лише на рівні розмов. 

І ось цього року в цьому напря-
мі зроблено перший реальний 
крок.

Віце-прем’єр-міністр Павло 
Розенко нагадав, що уряд при-
йняв рішення щодо поступо-
вого переходу до монетизації 
державної допомоги, яку на-
дають незахищеним верствам 

населення для оплати кому-
нальних послуг. Отже, одним з 
перших кроків у цьому напря-
мі, так званим пілотним проек-
том стане повернення ощадли-
вим субсидіантам готівкою час-
тини невикористаних сум суб-
сидій на оплату газо- та елек-
тропостачання, а також інди-

відуального опалення. В екві-
валенті їхня вартість не пере-
вищуватиме вартості 100 ку-
бометрів природного газу та 
150 к іловатів електроенергії. 
Готівкою компенсації не пере-
вищуватимуть 700 гри-
вень на одне домогоспо-
дарство. 4

ВИБІР. «УК» дізнавався, до яких університетів 
не варто вступати 

Як розпізнати 
неповносправний виш

5

Президент про перемогу на шляху реформ, 
нові можливості для нашого бізнесу й стимул 
для розвитку економіки 

Утеплюватися 
краще влітку

ЕНЕРГООЩАДЛИВІСТЬ. Минулого тижня рекордні 34 
ОСББ скористалися урядовою програмою «теплих» кредитів, 
залучивши у державних банках понад 7 мільйонів гривень на 
енергоефективні заходи. Порівняно з позаминулим тижнем, до 
термомодернізації багатоповерхівок долучилося 23 ОСББ, а 
ще за тиждень до цього – 14 ОСББ. «Якщо торік до неї долуча-
лося щотижня 10—15 ОСББ, то цьогоріч – уже 25—30 ОСББ», 
— повідомив Голова Держенергоефективності Сергій Савчук.

Популярність програми пояснюється чималим відшкодуван-
ням вкладених в утеплення коштів. ОСББ отримує з держбюдже-
ту компенсацію від 40% до 70% від залучених коштів. Додатко-
ве відшкодування можна одержати й від місцевих органів вла-
ди. Сьогодні налічується 289 місцевих програм здешевлення «те-
плих» кредитів. Додатково стимулює ОСББ до утеплення житла 
літній період. Це ідеальна можливість завчасно підготуватися до 
наступного опалювального сезону, повідомляють у відомстві. 

За три роки існування програми нею скористалися вже по-
над 900 ОСББ, які залучили понад 125,8 мільйона гривень на 
утеплення багатоповерхівок.

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:

ЦИФРА ДНЯ

1000000 євро  
коштуватиме обладнання й техніка, 

що їх невдовзі отримає Україна 
від профільного трастового фонду 

з НАТО для боротьби з кібератаками

«Усі процедури 
з ратифікації угоди 
про вільну торгівлю 

між Україною та Канадою 
завершено. Угода набуде 

чинності 1 серпня 
2017 року».

ДОКУМЕНТИ

Торік найсильніші абітурієнти обрали серед інших Херсонську морську академію
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ДОКУМЕНТИ

Славутицький міський суд Київської області ви-
кликає Карадек Жана як відповідача у цивільній 
справі № 377/395/17; П № 2/377/185/17 за позовом 
Карпеко (Грищенко) Наталії Миколаївни до Карадек 
Жана про визнання права власності на частину квар-
тири за набувальною давністю у судове засідання на 
11.07.2017 року о 14 годині 30 хвилин. Судове засі-
дання відбудеться за адресою: 07101, Київська об-
ласть, м. Славутич, Невський кв-л, б. 3-а, зал № 2, 
суддя Малишенко Т. О. Одночасно пропонуємо Ка-
радек Жану отримати у суді копію позовної заяви з 
додатками.

Марківський районний суд Луганської області по-
відомляє, що 11.11.2015 по цивільній справі за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «БМ БАНК» 
до Нечаєва Олексія Сергійовича про стягнення за-
боргованості, справа № 417/1436/15-ц (суддя Шкиря 
В. М.) ухвалено заочне рішення, позовні вимоги задо-
волені повністю.

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що 
заочне рішення може бути переглянуто Марківським 
районним судом Луганської області шляхом подан-
ня відповідачем заяви про перегляд заочного рішен-
ня до цього суду протягом десяти днів з дня опублі-
кування цієї заяви.

Голова суду А. Е. Дідоренко

Ізяславський районний суд Хмельницької області, 
що знаходиться за адресою: 30300, Хмельницька об-
ласть, м. Ізяслав, вул. Незалежності, 3, повідомляє, 
що 24 липня 2017 року о 10 годині 30 хвилин в при-
міщенні суду відбудеться слухання цивільної справи 
№ 675/864/17, провадження № 2/675/462/2017 за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Дельта 
Банк» до Котюка Ігоря Васильовича про стягнення 
заборгованості.

Явка Котюка Ігоря Васильовича обов’язкова.
У разі неявки справа буде слухатись у відсутності 

Котюка Ігоря Васильовича на підставі тих доказів, які 
є в матеріалах справи.

Суддя С. Л. Трасковський

Баранівський районний суд Житомирської облас-
ті викликає Шевчук Світлану Миколаївну, останнє відо-
ме місце проживання: вул. Громова, 2, с. Глибочок Ба-
ранівського району Житомирської області, як відповіда-
ча по справі за позовом Публічного акціонерного товари-
ства комерційний банк «ПриватБанк» до Шевчук Світла-
ни Миколаївни про стягнення заборгованості.

Судовий розгляд справи відбудеться о 09 год. 30 хв. 
20.07.2017 року за адресою: вул. Першотравенська, 30,  
м. Баранівка Баранівського району Житомирської облас-
ті. У разі неявки відповідача без повідомлення причин не-
явки, розгляд справи буде проведено у її відсутності.

Суддя Є. А. Новицький

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

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

ПОВІДОМЛЕННЯ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

Згідно зі Статутом Національної академії мистецтв України, 
повідомляємо список дійсних членів (академіків) та членів-ко-
респондентів Національної академії мистецтв України, обраних 
на сесії Загальних зборів НАМ України, що відбулися 20 черв-
ня 2017 року:

Відділення образотворчого мистецтва
У дійсні члени (академіки) 

1. Баринова Віра Іванівна – м. Київ
У члени-кореспонденти

1. Білик Микола Ілліч – м. Київ
2. Ганоцький Василь Леонтійович – м. Харків
3. Криволап Анатолій Дмитрович – м. Київ
4. Кузьма Борис Іванович – м. Ужгород

Відділення музичного мистецтва
У дійсні члени (академіки)

1. Пилатюк Ігор Михайлович – м. Львів
2. Рожок Володимир Іванович – м. Київ

У члени-кореспонденти
1. Гаврилець Анна Олексіївна – м. Київ
2. Сіренко Володимир Федорович – м. Київ

Відділення театрального мистецтва
У дійсні члени (академіки) 

1. Левитська Марія Сергіївна – м. Київ
2. Стригун Федір Миколайович – м. Львів

У члени-кореспонденти
1. Владимирова Наталія Вікторівна – м. Київ
2. Захаревич Михайло Васильович – м. Київ

Відділення кіномистецтва
У дійсні члени (академіки)

1. Зубавіна Ірина Борисівна – м. Київ

2. Іллєнко Михайло Герасимович – м. Київ
3. Криштофович В’ячеслав Сигизмундович – м. Київ

У члени-кореспонденти
1. Маслобойщиков Сергій Володимирович – м. Київ
2. Тримбач Сергій Васильович – м. Київ

Відділення синтезу пластичних мистецтв
У дійсні члени (академіки)

1. Векленко Олег Анатолійович – м. Харків
2. Даниленко Віктор Якович – м. Харків

Секція естетики та культурології
Відділення синтезу пластичних мистецтв

У дійсні члени (академіки)
1. Шейко Василь Миколайович – м. Харків

У члени-кореспонденти 
1. Голубець Орест Михайлович – м. Львів

Відділення теорії та історії мистецтв
У дійсні члени (академіки)

1. Бітаєв Валерій Анатолійович – м. Київ
2. Губаренко Марина Романівна – м. Київ
3. Кара-Васильєва Тетяна Валеріївна – м. Київ
4. Стельмащук Галина Григорівна – м. Львів

У члени-кореспонденти
1. Клековкін Олександр Юрійович – м. Київ
2. Лагутенко Ольга Андріївна – м. Київ

Президент Національної
академії мистецтв України,
академік    А.В. Чебикін
Перший віце-президент,
академік    М.І. Яковлєв

В провадженні Київського районного суду м. Одеси зна-
ходиться цивільна справа за позовом Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Брухто» до Лаврика Костянтина Юрі-
йовича, Головача Сергія Леонідовича, Небуну Едуарда Вале-
рійовича, Головач Ганни Володимирівни, Сантонія Максима 
Леонтійовича та Акименка Сергія Вікторовича про визнання 
договорів купівлі-продажу недійсними та скасування записів 
про реєстрацію права власності, у зв’язку з чим повідомля-
ємо відповідача Лаврика Костянтина Юрійовича, що судове 
засідання відбудеться 4 липня 2017 року о 14 год. 30 хв. у 
приміщенні Київського районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Варненська, 3 «б», каб. 215.

Суддя О.М. Куриленко

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає 
цивільну справу за позовом Гафарова Муталіба Кабієвича до 
Гафарової Наталії Ігорівни про розірвання шлюбу.

Відповідачка Гафарова Наталія Ігорівна, останнє відоме 
місце реєстрації: Донецька область, м. Горлівка, вул. Пуш-
кінська, буд. 15, кв. 38, викликається 3 липня 2017 року об 
11 год. 40 хв. до суду, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Кузнецов Р.В.

Городищенський районний суд Черкаської обл. (адре-
са суду: 19500, Черкаська обл., м. Городище, вул. 1 Трав-
ня, 9) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

04.07.2017 о 08:50 до Лозова Марина Анатоліївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 19500, Черкаська обл., м. Го-
родище, вул. Героїв Чорнобиля, буд. 157, кв. 42) справа № 
691/722/17, суддя Савенко О. М.

19.07.2017 о 08:40 до Саннікова Вікторія Леонідівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 19534, Черкаська обл., Го-
родищенський р-н, с. В’язівок, вул. 1 Травня, буд. 10) справа 
№ 691/736/17, суддя Савенко О. М.

19.07.2017 о 08:50 до Касяненко Наталія Миколаївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 19500, Черкаська обл., м. 
Городище, вул. Гончарна, буд. 26) справа № 691/734/17, суд-
дя Савенко О. М.

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

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

Новокаховський міський суд Херсонської області (розташова-
ний за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, пр. Дні-
провський, 1а, тел. 05549-4-26-60) повідомляє Дегтярьова Ві-
ктора Олександровича, 26.08.1974 року народження, що 3 липня 
2017 року о 09.00 год. відбудеться розгляд цивільної справи за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до 
Дегтярьова Віктора Олександровича про стягнення заборгова-
ності під головуванням судді Матвєєвої Н.В., в якому ваша участь 
обов’язкова.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважа-
ється повідомленим про день, час і місце розгляду справи і у ви-
падку неявки справа буде розглянута у відсутність відповідача на 
підставі наявних доказів.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської облас-

ті – судді Скрипника C.M. знаходиться спеціальне кримінальне про-
вадження № 426/1526/17 стосовно Бойка Олексія Вікторовича, 
12.10.1976 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Бойко О.В., за-
реєстрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Со-
вєтська, 92/24.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський район-
ний суд Луганської області викликає Бойка Олексія Вікторовича в су-
дове засідання, яке відбудеться 5 липня 2017 року об 11.30 год. у за-
лі Сватівського районного суду Луганської області за адресою: Луган-
ська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого 
судді Скрипника C.M., суддів: Осіпенко Л.М., Попової О.М.

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідачів у судове засідання: Багає-
ву Еллу Вікторівну, Багаєва Валерія Анатолійови-
ча в справі № 433/859/17-2/433/520/17 за позовом 
Публічного акціонерного товариства «Державний 
ощадний банк України» в особі філії Луганського 
обласного управління AT «Ощадбанк» до Багаєвої 
Елли Вікторівни, Багаєва Валерія Анатолійовича про 
стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 4 липня 2017 року о 08 го-
дині 15 хвилин за адресою: Луганська область, смт 
Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Певна О.С.

Богуславський районний суд Київської об-

ласті, в зв’язку з розглядом цивільної справи 

№358/540/17 за позовом Крук Надії Сергіївни до 

Волоховича Миколи Васильовича про розірван-

ня шлюбу, викликає в судове засідання, яке від-

будеться 4 липня 2017 року о 14 год. 10 хв. за 

адресою: вул. Франка, 29-А, м. Богуслав Київ-

ської області, як відповідача Волоховича Миколу 

Васильовича, 18 березня 1940 року народження 

(зареєстрований та проживає: вул. Вишнева, 52, 

м. Богуслав Київської області).

Суддя В.М. Корбут

Селидівський міський суд Донецької області розглядає цивільну справу за позовом Ба-
шаріної Анастасії Григорівни до Павлієнко Алли Олексіївни про розірвання договору до-
вічного утримання.

Павлієнко Алла Олексіївна, яка проживає за адресою: м. Авдіївка Донецької області, 
вул. Комунальна, 29/42, викликається в судове засідання, призначене на 04.07.2017 року 
о 10.00 годині в приміщенні Селидівського міського суду Донецької області, зал судових 
засідань № 5, суддя Коліщук З.М., як відповідачка, для розгляду вказаної справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випад-
ку неявки в судове засідання, відповідачка повинна повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглянута в її відсутність з постановленням заочного рішення.

Суддя Коліщук З.М.

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області по цивільній справі за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Київобленерго» до Логімахової Окса-
ни Анатоліївни про стягнення боргу викликає до суду Логімахову Оксану Анатолі-
ївну, останнє відоме місце реєстрації за адресою: м. Біла Церква, вул. Шевченка, 
83, кв. 47, Київська область.

Судове засідання відбудеться 03.08.2017 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Бі-
лоцерківського міськрайонного суду Київської області за адресою: Київська об-
ласть, м. Біла Церква, вул. Турчанінова, 7, зал судового засідання № 1, суддя Дми-
тренко A.M.

В разі неявки відповідачки до суду, справу буде розглянуто в її відсутність.

Дворічанський районний суд Харківської обл. (адреса суду: 62700, Харків-
ська обл., м. Дворічна, вул. Осеніна, 1) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться   
03.07.2017 о 08:10 до Орлової Оксани Петрівни (останнє відоме місце реєстрації: 
62721, Харківська обл., Дворічанський р-н, с. Миколаївка, вул. Садова, буд. 13) 
справа № 618/403/17, суддя Гніздилов Ю. М.

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

ПОСТАНОВА 
від 21 червня 2017 р. № 433 

Київ

Про затвердження Угоди  
між Кабінетом Міністрів України та Урядом 

Республіки Сербія про співробітництво  
в галузі залізничного транспорту

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Сербія про 

співробітництво в галузі залізничного транспорту, вчинену 6 червня 2013 р. у м. Белграді.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 червня 2017 р. № 430-р 
Київ

Про утворення державної установи  
«Український інститут»

1. Погодитися з пропозицією Міністерства закордонних справ щодо утворення 
державної установи «Український інститут» з віднесенням її до сфери управління 
зазначеного Міністерства.

2. Міністерству закордонних справ забезпечити функціонування державної 
установи «Український інститут» в межах видатків, передбачених зазначеному Мі-
ністерству в Державному бюджеті України на відповідний рік.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 21 червня 2017 р. № 435 
Київ

Деякі питання оплати праці працівників центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок нарахування і виплати надбавки керівникам центрів соці-
альних служб для сім’ї, дітей та молоді, їх заступникам, керівникам структурних під-
розділів з основного виду діяльності та фахівцям із соціальної роботи за стаж роботи 
в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, що додається.

2. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. № 462 «Пи-
тання оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» 
(Офіційний вісник України, 2016 р., № 60, ст. 2055) після слів «таким працівникам» 
доповнити словами «незалежно від зміни найменування посади».

3. Установити керівникам центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, їх 
заступникам, керівникам структурних підрозділів з основного виду діяльності та фа-
хівцям із соціальної роботи надбавку до посадового окладу за стаж роботи в цен-
трах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді залежно від стажу роботи в таких 
розмірах: понад 3 роки — 10 відсотків, понад 10 років — 20 відсотків, понад 20 ро-
ків — 30 відсотків.

4. Міністерству соціальної політики привести свої нормативно-правові акти у від-
повідність із цією постановою.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 21 червня 2017 р. № 435

ПОРЯДОК 
нарахування і виплати надбавки керівникам центрів соціальних  

служб для сім’ї, дітей та молоді, їх заступникам, керівникам 
 структурних підрозділів з основного виду діяльності та фахівцям  
із соціальної роботи за стаж роботи в центрах соціальних служб  

для сім’ї, дітей та молоді
1. Цим Порядком визначено механізм нарахування та виплати надбавки керівни-

кам центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, їх заступникам, керівникам 
структурних підрозділів з основного виду діяльності та фахівцям із соціальної робо-
ти за стаж роботи в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі — над-
бавка).

2. Надбавка виплачується щомісяця у відсотках до посадового окладу залежно від 
стажу роботи в таких розмірах: понад 3 роки — 10 відсотків, понад 10 років — 20 від-
сотків, понад 20 років — 30 відсотків.

3. До стажу роботи, що дає право на встановлення надбавки, зараховується:
час роботи в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на відповідних 

посадах;
час роботи в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на посадах, від-

несених до відповідних категорій посад державних службовців та органів місцевого 
самоврядування, за основним видом діяльності, а також на відповідних посадах дер-
жавних службовців та органів місцевого самоврядування у соціальній сфері;

відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а якщо ди-
тина потребує домашнього догляду, — додаткова відпустка без збереження заробіт-
ної плати тривалістю, визначеною медичним висновком, але не більше ніж до досяг-
нення дитиною шестирічного віку;

час, відведений на підвищення кваліфікації з відривом від роботи, якщо працівник 
до і після періоду підвищення кваліфікації працював на посадах у центрах соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді за основним видом діяльності;

строкова військова служба, якщо працівник до призову на військову службу пра-
цював на посадах у центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та протягом 
трьох місяців після звільнення з військової служби (без урахування проїзду на по-
стійне місце перебування) був прийнятий на роботу на посаду у такий центр;

час, коли працівник фактично не працював, але за ним відповідно до законодав-
ства зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково (зо-
крема час оплачуваного вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільнен-
ням або переведенням на іншу роботу).

4. Документом для визначення стажу роботи, який дає право на нарахування над-
бавки, є трудова книжка та інший документ, що відповідно до законодавства підтвер-
джує наявність відповідного стажу роботи.

5. Надбавка обчислюється виходячи з посадового окладу працівника з урахуван-
ням підвищень і без урахування інших надбавок і доплат.

Надбавка виплачується з дня прийняття на роботу в разі наявності стажу, що дає 
право на її нарахування.

Нарахування та виплата надбавки проводиться щомісяця за фактично відпрацьо-
ваний час у межах коштів, передбачених на оплату праці за основним місцем роботи. 
Особам, які працюють за сумісництвом, надбавка не виплачується.

6. Якщо працівник тимчасово заміщує відсутнього працівника, надбавка обчислю-
ється з посадового окладу за основною посадою (місцем роботи).

7. Працівникам, у яких право на нарахування або підвищення розміру надбавки 
виникло протягом календарного місяця, така надбавка нараховується з початку на-
ступного місяця.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 14 червня 2017 р. № 403-р 
Київ

Про погодження продажу  
земельних ділянок у м. Вінниці

Погодитися з пропозицією Вінницької міської ради щодо продажу товариству з обме-
женою відповідальністю «Спільне українсько-угорське підприємство «Анфол» земель-
них ділянок несільськогосподарського призначення загальною площею 0,5798 гектара 
(перша ділянка площею 0,0805 гектара (кадастровий номер 0510100000:01:050:0013), 
друга ділянка площею 0,3832 гектара (кадастровий номер 0510100000:01:050:0012), 
третя ділянка площею 0,1161 гектара (кадастровий номер 0510100000:01:050:0011), 
розташованих в межах м. Вінниці по вул. М. Шимка, 50а, для виробничих потреб (об-
слуговування виробничих будівель і споруд та складських приміщень).

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
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Солом’янський районний суд м.Києва (адреса суду: 
03113, м. Київ, вул. Шутова,1) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгова-
ності, у судове засідання, яке відбудеться:

26.10.2017 об 11:30 до Немченко Олександр Володи-
мирович (останнє відоме місце реєстрації: 02152, м. Ки-
їв, вул. Луганська, буд.  34) справа № 760/1883/17, суд-
дя Кушнір С. І.

05.07.2017 об 10:00 до Роматин Роман Васильо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 01001, м. Ки-
їв, вул. Пост. Волинська, буд. 2/103, кв. 2/3) справа  
№ 760/20040/16-ц, суддя Кушнір С. І.

04.07.2017 об 11:30 до Бабчиницер Олександр Анато-
лійович (останнє відоме місце реєстрації: 01001, м. Ки-
їв, вул. Каблукова, буд.5, кв.15) справа № 760/22301/15-
ц, суддя Кицюк В. С.

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

Пологівський районний суд Запорізької обл. (адреса су-
ду: 70600, Запорізька обл., м. Пологи, вул. М.Горького, 28) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся   03.07.2017 о 08:30 до Ковальський Станіслав Олегович 
(останнє відоме місце реєстрації: 70642, Запорізька обл., По-
логівський р-н, с. Шевченкове, вул. Горького, буд. 75) справа 
№ 324/684/17, 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.

Шевченківський районний суд м. Києва за адресою: м. Ки-
їв, вул. Дегтярівська, 31-А (каб. 310) викликає на 03.07.2017 
року о 13 год. 00 хв. Біланчука Юрія Івановича як відповіда-
ча по справі за позовом Біланчук Ганни Миколаївни до Бі-
ланчука Юрія Івановича, треті особи: Нагорна Леся Микола-
ївна, Нагорний Микола Сергійович, Оринянська Тетяна Ми-
колаївна, Сільськогосподарське публічне акціонерне товари-
ство «Київська Овочева Фабрика», Шевченківський район-
ний відділ №2 Головного управління Державної міграційної 
служби у м. Києві, про визнання особи такою, що втратила 
право користування житловим приміщенням.

Відповідач викликається в судове засідання, у разі неявки 
справа розглядатиметься в його відсутність.

Суддя Савицький О.А.

Татарбунарський районний суд Одеської обл. (адре-
са суду: 68100, Одеська обл., м. Татарбунари, вул. Горько-
го, 2) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться   04.07.2017 о 09:30 до Виноградов Ігор Олексан-
дрович (останнє відоме місце реєстрації: 68100, Одеська 
обл., м. Татарбунари, вул. Кілійська, буд. 28, кв. 7) справа № 
515/608/17, суддя Семенюк Л. А.

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

У провадженні Рівненського міського суду Рівненської області (33028, м. Рівне, вул. Шкільна, 1) знаходиться криміналь-
не провадження № 120141800000000196 (номер справи 1-кп/569/329/17, справа №569/1031/17) за обвинуваченням Сича 
Івана Олексійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 1 КК України. Суддя Рівненського 
міського суду Рівненської області Сидорук Євген Іванович викликає обвинуваченого: Сича Івана Олексійовича, 08.02.1960 
р.н., громадянина України, уродженця: с. Кисоричі Рокитнівського району Рівненської області, без визначеного місця реє-
страції та проживання, остання реєстрація за адресою: Рівненська область, Рокитнівський район, смт Рокитне, вул. Радян-
ська, 18-А, у судові засідання, які визначені судом та призначені до судового розгляду на такі дати: 3 липня 2017 року о 09 
годині 00 хвилин, 11 липня 2017 року о 09 год. 00 хв., 4 вересня 2017 року о 09 год. 00 хв., 9 вересня 2017 року о 09 год. 00 
хв., 20 вересня 2017 року о 09 год. 00 хв. у залі судового засідання №21.

Якщо обвинувачений не прибуде за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату ново-
го засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду.

Суд також має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладання на нього грошового 
стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове провадження.

Рубіжанський міський суд викликає Тихонову Олесю 

Олександрівну в судове засідання у справі № 425/450/17 за 

позовом Тихонова Тимофія Сергійовича до Тихонової Оле-

сі Олександрівни про розірвання шлюбу, яке відбудеться 

03.07.2017 року о 09 годині 30 хвилин у приміщенні Рубі-

жанського міського суду за адресою: м. Рубіжне, вулиця Ми-

ру, 34, зал судових засідань №2.

У випадку вашої неявки, суд врахує це та розгляне справу 

10.07.2017 року о 09 годині 00 хвилин.

Суддя Д.С. Коваленко

Втрачене посвідчення помічника судді Консти-

туційного Суду України № 519 на ім’я Гіріна Юрія 

Олеговича, видане 13 квітня 2012 року, вважати 

недійсним.

У зв’язку з втратою вважати недійсними наступні доку-
менти, видані на ім’я Грановського Ігоря Вадимовича:

Договір обміну квартири за адресою: м. Київ, вул. Раско-
вої, 8, кв. 44, на квартиру за адресою: м. Київ, вул. Малишка, 
31А, кв. 126, за номером 2у-342, виданий 28 серпня 1997 ро-
ку тринадцятою київською нотаріальною конторою.

До прокуратури Запорізької області викликається підозрюваний у 
кримінальному провадженні №42016080000000350 від 26.10.2016р. 
Гук Ігор Володимирович, який мешкає за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Мелітополь, вул. Свердлова, 35, кв. 35, для проведення на-
ступних слідчих та процесуальних дій: допиту як підозрюваного, по-
відомлення про зміну раніше повідомленої підозри, відкриття матері-
алів досудового розслідування у порядку ст. 290 КПК України та вру-
чення обвинувального акта з реєстром матеріалів досудового розслі-
дування.

Гуку І.В. необхідно прибути 30 червня 2017 року о 09 годині 00 
хвилин за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 17, кабінет №3, 
до слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Запорізької облас-
ті Олійника О.С.

При собі мати паспорт або інший документ, що засвідчує особу.

Богуславський районний суд Київської обл (адреса суду: 09700, 
Київська обл., м. Богуслав, вул. Франка, 29-а) викликає відповідача 
за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання, яке відбудеться:

03.07.2017 о 10:00 до Смоляренко Василь Анатолійович (останнє 
відоме місце реєстрації: 09700, Київська обл., м. Богуслав, вул. Учи-
лищна, буд. 4/2) справа № 358/503/17, суддя Корбут В. М.

06.07.2017 о 15:00 до Циганов Геннадій Вікторович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 09751, Київська обл., Богуславський р-н, с. Мед-
вин, пров. 2й Леніна, буд. 5) справа № 358/658/17, суддя Тітов М. Б.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК.
Підозрюваний Кучер Костянтин Анто-

нович, 12.05.1961 р.н., відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК Украї-
ни викликається 10 липня 2017 року  
о 10:00 год. до старшого слідчо-
го в ОВС Головного слідчого управ-
ління  Генеральної прокуратури Укра-
їни Рашка М.М. за адресою: м. Київ,  
вул. Московська, 8, корп. 24, каб. № 314 
(тел.: 044-200-67-86) для проведення слід-
чих та процесуальних дій за його участю як 
підозрюваного у кримінальному провадженні  
№ 42012000000000223 від 13.12.2012 за   
ч. 5 ст. 191 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК.
Підозрюваний Кучер Роман Костянти-

нович, 14.09.1985 р.н., відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК Украї-
ни викликається 11 липня 2017 року  
о 10:00 год. до старшого слідчо-
го в ОВС Головного слідчого управ-
ління  Генеральної прокуратури Укра-
їни Рашка М.М. за адресою: м. Київ,  
вул. Московська, 8, корп. 24, каб. № 314 
(тел.: 044-200-67-86) для проведення слід-
чих та процесуальних дій за його участю як 
підозрюваного у кримінальному проваджен-
ні № 42012000000000223 від 13.12.2012 за  
ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. 

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викли-
кає обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України Баркова Сергія Миколайовича, 
28.10.1973 року народження, який зареєстрований за адресою: м. Лу-
ганськ, вул. Володимирська, 35, у судове засідання, яке буде прово-
дитися в порядку спеціального судового провадження та відбудеться 
5 липня 2017 року о 14 год. 10 хв. у залі судових засідань Тернопіль-
ського міськрайонного суду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котлярев-
ського, 34 (очікувати на 2-му поверсі).

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

У разі неявки обвинуваченого Баркова C.M. у судове засідання, 
оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Суддя T. Багрій

Апеляційний суд Житомирської області викликає в судове засідан-
ня Біляка Владислава Миколайовича у цивільній справі № 277/768/16-ц 
за позовом заступника прокурора Житомирської області в інтересах 
держави в особі Барашівської сільської ради Ємільчинського району 
до Головного управління Держгеокадастру в Житомирській області, 
Свінцицького Кирила Юрійовича, Біляка Владислава Миколайовича, 
Реєстраційного сектору Ємільчинської РДА про визнання недійсним 
наказу, скасування рішення про державну реєстрацію права власнос-
ті на земельну ділянку та зобов’язання її повернути.

Розгляд справи відбудеться 17 липня 2017 року о 09 год. 30 хв. 
у приміщенні суду за адресою: м. Житомир, вул. Святослава Ріхте-
ра, 24.

У разі неявки або неповідомлення про причини неявки, справу бу-
де розглянуто у вашу відсутність на підставі наявних у ній доказів.

Суддя О.С. Коломієць

 Олександрівський районний суд Донецької обл. 
(адреса суду: 84000, Донецька обл., смт. Олексан-
дрівка, вул. Шкільна, 1) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення за-
боргованості, у судове засідання, яке відбудеться      
03.07.2017 о 09:00 до Євтушенко Світлана Леоні-
дівна (останнє відоме місце реєстрації: 84018, До-
нецька обл., Олександрівський р-н, с. Новоявленка, 
вул. Новоселів, буд. 159) справа № 240/354/17, суд-
дя Попович І. А.

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

Новопсковський районний суд Луганської обл. 
(адреса суду: 92300, Луганська обл., смт Новопсков, 
вул.Леніна, 28) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованос-
ті, у судове засідання, яке відбудеться  04.07.2017 о 
08:15 до Риб’янець-Іванів Любов Дмитрівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 92351, Луганська обл., 
с. Писарівка, вул. Пархоменка, буд. 13) справа № 
420/854/17, суддя Стеценко О. С.

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

До прокуратури Запорізької області для допиту як підо-
зрюваного за ч. 2 ст. 365 КК України у кримінальному прова-
дженні № 42015080000000055 від 30.01.2015р. викликаєть-
ся Ємець В’ячеслав Анатолійович, який мешкає за адресою: 
м. Запоріжжя, вул. Автозаводська, 40, кв. 1, зареєстрований 
за адресою: м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, 12, кв. 79.

Для проведення допиту Ємцю В.А. необхідно прибути 30 
червня 2017 року о 10 годині 30 хвилин за адресою: м. За-
поріжжя, вул. Залізнична, 17, к. 14, до Прокурора відділу 
процесуального керівництва у кримінальних провадженнях 
управління з розслідування кримінальних проваджень слід-
чими органів прокуратури та процесуального керівництва 
прокуратури Запорізької області Якушева Ю.С.

При собі мати паспорт або інший документ, що засвідчує 
особу.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області 
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає цивільну справу за позовною заявою Письмен-
ної Анжели Валентинівни до Письменного Андрія Сергійо-
вича, за участю третьої особи: Органу опіки та піклування 
Слов’янської міської ради Донецької області, про позбавлен-
ня батьківських прав та стягнення аліментів. Відповідач по 
справі: Письменний Андрій Сергійович, останнє відоме міс-
це проживання: Донецька область, м. Горлівка, вулиця Мир-
городська, будинок № 1, викликається на 4 липня 2017 року 
о 14 годині 00 хвилин до Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області (Донецька область, м. Слов’янськ, вул. 
Добровольського, 2), для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен 
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута в його відсутність.

Суддя Хаустова Т.А.

Бучацький районний суд Тернопільської області викликає 
в судове засідання як відповідача Коваля Андрія Степанови-
ча, місце перебування якого невідоме, останнє місце прожи-
вання – с. Сороки Бучацького району Тернопільської облас-
ті, по справі за позовом Коваль Іванни Максимівни до Кова-
ля Андрія Степановича про розірвання шлюбу.

Розгляд справи призначено на 12 год. 00 хв. 3 липня 2017 
року в приміщенні Бучацького районного суду Тернопіль-
ської області за адресою: м. Бучач, вул. Міцкевича, 11. Явка 
до суду обов’язкова. Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У разі неявки, відпові-
дач повинен повідомити суд про причини.

В разі неявки без поважної причини справу буде розгля-
нуто в його відсутність згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК України за 
наявними в ній доказами.

Суддя Б.В. Федорончук

Дворічанський районний суд Харківської області викли-
кає Варгу Дмитра Ендровича, 1986 р.н., останнє відоме міс-
це реєстрації: с. Тавільжанка, вул. Зарічна, 20 Дворічансько-
го району Харківської області, як відповідача в судове за-
сідання по цивільній справі № 618/417/17, провадження  
№ 2/618/162/17 за позовом Фомічової Наталії Петрівни до 
Варги Дмитра Ендровича про захист права власності, ви-
селення громадянина без надання іншого житлового при-
міщення, третя особа – Васищев Дмитро Сергійович, при-
значене на 3 липня 2017 року о 08.30 год. Судове засідан-
ня відбудеться в залі № 2 приміщення Дворічанського ра-
йонного суду Харківської області за адресою: смт Дворіч-
на, вул. Осіння, 1 Дворічанського району Харківської облас-
ті. За неможливості явки, відповідач зобов’язаний повідоми-
ти суд про причини неявки. У разі неявки до суду в зазначе-
ний день та час без поважних причин, неповідомлення про 
причини неявки, справа буде розглянута за відсутності від-
повідача на підставі наявних доказів із постановленням за-
очного рішення.

Суддя Ю.М. Гніздилов
Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська (адре-

са суду: 51911, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. 
Петровського, буд.166) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судо-
ве засідання, яке відбудеться 03.07.2017 о 09:40 до Мирош-
никова Олена Євгенівна (останнє відоме місце реєстрації: 
51920, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Гастелло, 
буд. 22а) справа № 209/807/17, суддя Решетник Т. 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.

Охтирський міськрайонний суд Сумської обл. (адреса су-
ду: 42700, Сумська обл., м. Охтирка, вул. Жовтнева, 7) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся  04.07.2017 о 08:50 до Логвиненко Анатолій Васильо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 42721, Сумська обл., 
Охтирський р-н, с. Перелуг, вул. Комунарська, буд. 41) спра-
ва № 583/1348/17, суддя Ярошенко Т. О.

      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.

Довгинцівський районний суд м.Кривого Рогу (адре-
са суду: 50086, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. 
Л.Бородича, 3) викликає відповідача за позовом ПАТ «Ак-
центбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться 04.07.2017 о 09:15 до Николенко Олег 
Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 50038, Дні-
пропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Сімонова, буд. 5, кв. 
57) справа № 211/5721/16-ц, суддя Ткаченко С. В.

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

Ковпаківський районний суд м.Суми (адреса суду: 40000, 
Сумська обл., м. Суми, вул. Першотравнева, 12) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться  
04.07.2017 о 16:00 до Шкурат Едуард Анатолійович (останнє 
відоме місце реєстрації: 40032, Сумська обл., м. Суми, вул. 
Новомістенська, буд. 33, кв. 30) справа № 592/2065/17, суд-
дя Труханова Л. М.

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

Жашківський районний суд Черкаської обл. (адреса су-
ду: 19200, Черкаська обл., м. Жашків, вул. Чапаєва, 8) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся  04.07.2017 о 10:30 до Буряк Сергій Миколайович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 19234, Черкаська обл., Жашків-
ський р-н, с. Вороне, вул. Центральна, буд. 24) справа № 
693/364/17, суддя Шимчик Р. 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.

Баришівський районний суд Київської обл. (адреса су-
ду: 07500, Київська обл., смт Баришівка, вул. Леніна, 61) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 04.07.2017 о 09:00 до Суржиков Артем Володимирович 
(останнє відоме місце реєстрації: 07526, Київська обл., Ба-
ришівський р-н, с. Морозівка, вул. Комсомольська, буд. 28) 
справа № 355/627/17, суддя Єременко В. М.

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

Братський районний суд Миколаївської обл. (адреса суду: 55400, Миколаївська обл., смт Братське, вул. Вороніна, 28) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться  
04.07.2017 о 15:00 до Чабаненко Олександр Анатолійович (останнє відоме місце реєстрації: 55400, Миколаївська обл., смт 
Братське, вул. Набережна, буд. 78) справа № 471/318/17-ц, суддя Скарницька І. Б.

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

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, повідомляє відповідача Матюшкіна Антона 
Юрійовича, що по справі № 426/351/17 винесено заочне рі-
шення від 19 травня 2017 року та був задоволений позов Ма-
тюшкіної Галини Анатоліївни до Матюшкіна Антона Юрійо-
вича про позбавлення батьківських прав, третя особа: Відділ 
опіки та піклування служби у справах дітей Новоайдарської 
районної державної адміністрації Луганської області. Зао-
чне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, 
за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд за-
очного рішення може бути подано протягом десяти днів з 
дня отримання його копії (опублікування цього оголошення.)

Суддя В.О. Половинка

Сєвєродонецький міський суд Луганської області повідо-
мляє про ухвалення заочного рішення від 31 травня 2017 ро-
ку по справі № 428/3178/17 за позовом Цимбал Марини Во-
лодимирівни до Цимбала Євгена Васильовича, відоме міс-
це реєстрації: проспект Гвардійський, 55б/93, м. Сєвєродо-
нецьк, Луганська область, третя особа – Цимбал Мар’яна Єв-
генівна, про стягнення аліментів на утримання повнолітньої 
дитини, яка продовжує навчання.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його 
ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протя-
гом десяти днів з дня отримання його копії. У разі залишен-
ня заяви про перегляд заочного рішення без задоволення за-
очне рішення може бути оскаржене відповідачем в загаль-
ному порядку.

Суддя Т.С. Журавель
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ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Дані про мету і засоби здійснення проектувальної ді-

яльності. Даною частиною проекту передбачається  будівни-
цтво газозаправного пункту на вул. Дрогобицькій у м. Стеб-
ник Львівської області.

2. Перелік найзначніших впливів на стан навколишнього 
середовища, підсумки їх кількісної та якісної оцінки з ураху-
ванням можливих аварійних ситуацій та перелік заходів, що 
забезпечують нормативний стан навколишнього середови-
ща. Атмосферне повітря: Буде відбуватись забруднення ат-
мосферного повітря при експлуатації — технологічне облад-
нання АГЗП, при наливанні в резервуари, зберігання та за-
правці в автомобілі.Кількісний та якісний склад забруднюю-
чих речовин, які викидаються в атмосферне повітря.

Можливі викиди:  шкідливих речовин: 
 пропан — 0,2196 г/сек., 0,2866 т/рік
   бутан — 0,322 г/сек., 0,45 т/рік                                               
Для зменшення впливу на атмосферу  передбачаються 

заходи: установка газоурівнюючої системи; впровадженн-
ня сучасної технології; на австоцистерні зрідженого газу на 
зливній лінії встановлено швидкісний клапан, який в свою 
чергу автоматично відключає потік газу із АЦЗГ при розри-
ві гумотканевого рукава; для автоматичного відключення по-
току газу з автоцистерни на зливній магістралі станції на тру-
бопроводі парової фази встановлюється швидкісний клапан.

Оцінка екологічного ризику проектної діяльності:
- геологічне середовище — не впливає;
- атмосферне повітря — впливає. Вплив незначний, 

вклад в фонові концентрації не перевищуватиме 1 ГДК;
- ґрунти не впливає;
- соціальне середовище — має позитивний вплив — роз-

виток сучасної інфраструктури;створення робочих місць;
- техногенне середовище — не впливає;
- мікроклімат — не впливає;
- рослинний та тваринний світ — не впливає;
- водне средовище — впливає в межах нормативів.
3. Зобов’язання Замовника щодо здійснення проектних 

рішень:
  ГІП забезпечує проектування у відповідності з погодже-

ною проектно-кошторисною документацією, яка розроблена 
з урахуванням всіх діючих норм і правил по охороні навко-
лишнього середовища. Замовник разом з підрядною орга-
нізацією забезпечує будівництво  у відповідності з екологіч-
ними вимогами. Замовник забезпечує безаварійну роботу  у 
відповідності з нормами і правилами охорони праці з враху-
ванням техніки безпеки, промсанітарії і охорони навколиш-
нього середовища, за що несе відповідальність у встановле-
ному законом порядку.

4. Участь громадськості — ознайомлення громадськості 
через засоби масової інформації з  заявою про екологічні на-
слідки. Скарги та пропозиції приймаються протягом 30 днів 
з моменту публікації. Громадські слухання не проводились.

Бородянський районний суд Київської області по цивіль-
ній справі № 360/616/17-ц за позовом Луб’янської сільської 
ради Бородянського району в інтересах малолітньої Катаман 
Катерини Миколаївни до Катаман Марини Миколаївни, третя 
особа: Служба у справах дітей та сім’ї Бородянської РДА, про 
позбавлення батьківських прав, викликає до суду за адре-
сою: Київська область, смт Бородянка, вул. Центральна, 315, 
Катаман Марину Миколаївну, яка проживала за останньою 
відомою суду адресою: вул. Матросова, 93, кв. 51, м. Горлів-
ка, Донецька область як відповідача, на 24 липня 2017 року 
на 12 годину 30 хвилин.

У разі неявки справа буде розглянута за вашої відсутності.
Суддя А. М. Міланіч

Київський районний суд м. Одеси викликає Сер-
гієнка Олега Вадимовича як відповідача по справі  
№ 520/2381/17 за позовом Публічного акціонерно-
го товариства акціонерний банк «Південний» до Сер-
гієнка Олега Вадимовича про стягнення заборгова-
ності.

Судове засідання відбудеться 06.07.2017 р. о 14 
годині 30 хвилин у судді Луняченка В. О. в приміщен-
ні Київського районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, каб. 222.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як 
відповідача Шевченка Олега Романовича за позовом 
Кредитної спілки «Кредитінвест» до Шевченка Олега 
Романовича, Шевченко Світлани Вікторівни про стяг-
нення заборгованості. Судове засідання відбудеться 
18.07.2017 р. об 11 год. 00 хв. у приміщенні Суворов-
ського районного суду м. Одеси за адресою: м. Оде-
са, вул. Чорноморського козацтва, 68, зала судових 
засідань № 8. У разі неявки Шевченка Олега Рома-
новича судове засідання буде проведене у його від-
сутність.

Суддя С. С. Аліна

Зіньківський районний суд Полтавської області викликає Са-
мойлова Валентина Васильовича 30.10.1965 р.н. (останнє відоме 
місце проживання: селище Опішня, вулиця Гагаріна, 52, Зіньків-
ського району Полтавської області) як відповідача в судове за-
сідання в цивільній справі за позовом Самойлової Світлани Вік-
торівни до Самойлова Валентина Васильовича про розірвання 
шлюбу.

Судове засідання відбудеться 17 липня 2017 року о 08 годи-
ні 30 хвилин в приміщенні Зіньківського районного суду Полтав-
ської області за адресою: Полтавська область, місто Зіньків, вули-
ця Соборності, 2, Головуючий по справі суддя Дем’янченко C. M.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки, справу буде роз-
глянуто за вашої відсутності. Відповідач зобов’язаний повідоми-
ти суд про причини неявки в судове засідання.

Києво-Святошинський районний суд Київської об-
ласті повідомляє Коломієць Юрія Вікторовича про 
те, що цивільна справа № 369/2893/17 (провадження  
№ 2/369/2052/17) за позовом Сіденка Анатолія Васи-
льовича до Коломієць Юрія Вікторовича про стягнен-
ня збитків та шкоди, завданої внаслідок ДТП, при-
значена до слухання на 07 липня 2017 року о 09.10 
годині в приміщенні Києво-Святошинського район-
ного суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. 
Мельниченка, 1.

Суддя Л. М. Ковальчук

Золочівський районний суд Львівської області викли-
кає Попа Сергія Федоровича, останнє відоме місце реєстра-
ції та проживання: с. Першотравневе Ізмаїльського райо-
ну Одеської області як відповідача по справі № 445/728/17 
(2/445/746/17) за позовом Голод Лідії Степанівни до Попи 
Сергія Федоровича про стягнення аліментів.

Судове засідання відбудеться 19.07.2017 року о 10.30 год. 
в приміщенні Золочівського районного суду Львівської об-
ласті (Львівська область, м. Золочів, бульвар Сковороди, 5).

У разі неявки в судове засідання відповідача, справа згід-
но з вимогами ЦПК України, буде розглянута у його відсут-
ності на підставі наявних у ній доказів.

Суддя О. М. Кіпчарський

Рожнятівський районний суд Івано-Франківської області 
викликає Люклян Іванну Миколаївну як відповідачку у спра-
ві № 350/596/17 за позовом Люклян Петра Костянтиновича 
до Люклян Іванни Миколаївни про усунення перешкод у ко-
ристуванні житловим приміщенням та вселення до житло-
вого будинку, яке відбудеться о 09 год. 13 липня 2017 ро-
ку в приміщенні Рожнятівського районного суду за адресою: 
смт Рожнятів, вул. Шкільна, 15. Останнє відоме місце знахо-
дження відповідачки: с. Небилів, вул. Лімниченка, 1 Рожня-
тівського району Івано-Франківської обл.

Місце знаходження відповідачки на даний час не відоме. 
Згідно ч. 2 ст. 77 ЦПК України сторони зобов’язані повідо-
мляти суд про причини неявки у судове засідання.

Суддя І. В. Максимів

Святошинський районний суд м. Києва повідомляє 
гр. Маціпура Катерину Сергіївну, місце реєстрації: вул. 
М. Ушакова, 16, кв. 307, м. Київ, що судове засідання по 
справі за позовом Маціпури Надії Андріївни до Маціпу-
ри Катерини Сергіївни, треті особи: Маціпура Ігор Петро-
вич, Маціпура Петро Васильович про визнання особи та-
кою, що втратила право користування житловим примі-
щенням та зняття з реєстраційного обліку, відбудеться 
02 серпня 2017 року об 11 год. 00 хв. в приміщенні Свя-
тошинського районного суду м. Києва за адресою: м. Ки-
їв, вул. Якуба Коласа, 27-А, зал № 30.

Ваша явка до суду є обов’язковою. З собою мати пас-
порт.

Суддя І. В. П’ятничук

Сколівський районний суд Львівської області ви-
кликає Візнюк Тетяну Олександрівну в судове засі-
дання як відповідачку у цивільній справі за позовом 
Публічного акціонерного товариства комерційний 
банк «Приват-Банк» до Візнюк Тетяни Олександрів-
ни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 15 год. 35 хв. 
08.09.2017 р. у приміщенні суду за адресою: м. Ско-
ле, вул. Д. Галицького, 8 Львівської області.

У випадку неявки відповідачки Візнюк Тетяни 
Олександрівни справу буде розглянуто у її відсутнос-
ті на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Ясінський Ю. Є.

Броварський міськрайонний суд Київської області 
викликає Шаленка Руслана Васильовича у цивільній 
справі за позовом Публічного акціонерного товари-
ства комерційного банку «Всеукраїнський акціонер-
ний банк» до Шаленка Руслана Васильовича, третя 
особа: Султанова Таміла Ембурбенівна про виселен-
ня.

Розгляд справи призначено на 08 год. 45 хв. 18 
липня 2017 року у приміщенні Броварського місь-
крайонного суду Київської області за адресою: міс-
то Бровари Київської області, вулиця Грушевського, 
2, каб. № 204, 206.

Суддя Дутчак І. М.

Краснолиманським міським судом Донецької області 
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається 
цивільна справа № 236/1276/17 за позовом Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «До-
віра та гарантія» до Білоусової Світлани Володимирівни 
про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Відповідачка Білоусова Світлана Володимирівна ви-
кликається до каб. № 12 суду на 17 липня 2017 року на 
15 годину 30 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У разі неявки відповідачки, спра-
ва буде розглянута у її відсутності за наявними доказами.

Суддя Саржевська І. В.

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя викликає 
у судове засідання як відповідачів Торчілова Олек-
сія Андрійовича, Торчілову Ірину Борисівну за позо-
вом Разнатовської Софії Миколаївни до Торчілова 
Олексія Андрійовича, Торчілової Ірини Борисівни про 
усунення перешкод у користуванні власністю, шля-
хом визнання особи такою, що втратила право ко-
ристування житловим приміщенням, що відбудеть-
ся 06.07.2017 р. о 08 год. 55 хв. в приміщенні Жов-
тневого районного суду м. Запоріжжя за адресою: 
69063, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Олексан-
дрівська, 6, каб. № 25.

Суддя В. М. Світлицька

Марківський районний суд Луганської області повідо-
мляє про те, що 24.12.2015 по цивільній справі за по-
зовом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БМ 
БАНК» до Романенка Олександра Анатолійовича про 
стягнення заборгованості, справа № 417/1546/15-ц (суд-
дя Шкиря В.М.), 10.03.2016 по цивільній справі за позо-
вом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БМ 
БАНК» до Дєєва Ігоря Володимировича про стягнення 
заборгованості, справа № 417/1814/16-ц (суддя Шки-
ря B.M.), 29.02 2016 по цивільній справі за позовом ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БМ БАНК» 
до Капліної Наталії Єгорівни про стягнення заборгова-
ності, справа № 417/1816/16-ц (суддя Дідоренко А.Е.), 
15.02 2016 по цивільній справі за позовом ПУБЛІЧНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БМ БАНК» до Мирош-
ника Сергія Григоровича про стягнення заборгованості, 
справа № 417/1776/15-ц (суддя Шкиря В.М.), 11.05.2016 
по цивільній справі за позовом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «БМ БАНК» до Губанова Олексан-
дра Юрійовича про стягнення заборгованості, справа  
№ 417/2135/15-ц (суддя Сурніна Л. О.) ухвалені заочні рі-
шення, позовні вимоги задоволені повністю або частко-
во.

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що за-
очне рішення може бути переглянуто Марківським ра-
йонним судом Луганської області шляхом подання від-
повідачем заяви про перегляд заочного рішення до цьо-
го суду протягом десяти днів з дня опублікування цієї за-
яви.

Голова суду А. Е. Дідоренко

В провадженні Бориспільського міськрайонно-
го суду перебуває цивільна справа № 359/600/17 за 
позовом Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Кей-Колект» до Генова Антона Ілліча про звернення 
стягнення на предмет іпотеки, шляхом визнання пра-
ва власності на нерухоме майно.

У зв’язку з цим суд викликає як відповідача Генова 
Антона Ілліча у судове засідання.

Розгляд вищезазначеної справи відбудеться о 12 
годині 00 хвилин 27 липня 2017 року за адресою:  
м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, 10, каб. № 7.

Суддя Борець Є. О.

Подільський районний суд м. Києва повідомляє Гон-
чаренка Сергія Петровича про те, що судове засідання 
у справі за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Гончаренка 
С. П. про стягнення заборгованості відбудеться у при-
міщенні Подільського районного суду м. Києва (м. Ки-
їв, вул. Хорива, 21, зал. с.з. № 6) під головуванням суд-
ді Васильченка О. В. 18 липня 2017 року об 11 год. 00 хв.

Ваша явка або явка вашого представника обов’язкова. 
Представник повинен мати при собі довіреність та доку-
мент, що посвідчує його особу.

У разі неявки у судове засідання без поважних причин 
справа буде розглянута за вашої відсутності на підставі 
наявних у справі доказів.

Васильківський міськрайонний суд Київської об-
ласті викликає Самелюка Федора Анатолійовича, 
як відповідача у цивільній справі за позовом Това-
риства з обмеженою відповідальністю «Кей-Колект» 
до Самелюка Федора Анатолійовича про звернення 
стягнення на предмет іпотеки шляхом визнання пра-
ва власності на предмет іпотеки.

Судове засідання відбудеться 05 липня 2017 року 
об 11 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Ва-
сильків, вул. Шевченка, 8, каб. 304.

У разі неявки відповідача слухання справи відбу-
ватиметься за його відсутністю. Суд роз’яснює відпо-
відачу обов’язок повідомлення про причини неявки.

Суддя Г. М. Лебідь-Гавенко

Охтирський міськрайонний суд Сумської області 
викликає у судове засідання Погорєлова Дмитра Єв-
геновича, 16.03.1985 р.н., як відповідача по цивіль-
ній справі за позовом Погорєлової Марини Анатолі-
ївни до Погорєлова Дмитра Євгеновича, третя осо-
ба: Охтирська районна державна адміністрація в осо-
бі служби у справах дітей про стягнення аліментів та 
позбавлення батьківських прав, розгляд якої відбу-
деться 31 липня 2017 року о 14.00 годині в примі-
щенні Охтирського міськрайонного суду за адресою: 
м. Охтирка Сумської області, вул. Незалежності, 7.

Суддя Н. Б. Плотникова

Красноармійський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 20) роз-
глядає цивільну справу за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Державний Ощадний банк України» в 
особі філії Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» 
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач: Чаловський Ігор Іванович викликається на 
07 липня 2017 року о 10.00 год. до суду, каб. № 7, для 
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хмельова С. М.

Васильківський міськрайонний суд Київської об-
ласті викликає Мисака Сергія Олександровича як 
відповідача у цивільній справі за позовом Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «Кей-Колект» 
до Мисака Сергія Олександровича про звернення 
стягнення на предмет іпотеки шляхом визнання пра-
ва власності на предмет іпотеки.

Судове засідання відбудеться 05 липня 2017 року 
о 10 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Ва-
сильків, вул. Шевченка, 8, каб. 304.

У разі неявки відповідача слухання справи відбу-
ватиметься за його відсутністю. Суд роз’яснює відпо-
відачу обов’язок повідомлення про причини неявки.

Суддя Г. М. Лебідь-Гавенко

Білоцерківський міськрайонний суд Київської 
області по цивільній справі № 357/9271/16-ц;  
№ 2/357/464/17 за позовом Державного підприєм-
ства Міністерства оборони України «Білоцерківський 
військовий торг» до Кізіма Павла Олександровича, 
Буличова Сергія Олександровича про зобов’язання 
зняти транспортні засоби з обліку, викликає до суду 
як відповідача: Кізіма Павла Олександровича, остан-
нє відоме місце проживання якого: вул. Ярмаркова, 
51, кв. 24, м. Прилуки, Чернігівська обл., 17500.

Судове засідання відбудеться 14 липня 2017 ро-
ку о 16 год. 00 хв. в приміщенні Білоцерківсько-
го міськрайонного суду Київської області, за адре-
сою: 09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Пер-
шотравнева, 4а, зал судового засідання № 1, суддя  
Протасова О. М.

У разі неявки відповідача до суду, справу буде роз-
глянуто у його відсутність.

Апеляційним судом Донецької області розглядається апе-
ляційна скарга Публічного акціонерного товариства комер-
ційного банку «ПриватБанк» на заочне рішення Красноли-
манського міського суду Донецької області від 13 квітня 
2017 року у цивільній справі за позовом Публічного акціо-
нерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до 
Косикової Катерини Сергіївни про стягнення заборгованос-
ті за кредитним договором.

Відповідачка Косикова Катерина Сергіївна, останнє відо-
ме місце проживання: Донецька область, м. Лиман, вул. К, 
Гасієва (Чапаєва), буд. 5, кв. 3, викликається у судове засі-
дання 11 липня 2017 року о 10 годині 30 хвилин, розгляд 
якого відбудеться у залі № 5 Апеляційного суду Донецької 
області (Донецька область, м. Бахмут, вул. Свободи, 10).

Відповідачці пропонується надати свої заперечення на 
апеляційну скаргу. У разі неможливості з’явитись до суду 
апеляційної інстанції прошу повідомити про це до початку 
розгляду справи.

Суддя Біляєва О. М.

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-
ласті знаходиться цивільна справа № 2/243/2894/2017 за позовом 
Льовіної Олесі Олександрівни до Льовіна Сергія Олеговича, за участю 
третіх осіб: Державної прикордонної служби в особі Донецького при-
кордонного загону Східного керування, служби у справах дітей До-
нецької обласної ОДА в особі відділу опіки та піклування, Державної 
міграційної служби України в особі Слов’янського районного відділу 
ДМС України в Донецькій області, про надання дозволу на тимчасовий 
виїзд за кордон неповнолітньої дитини без згоди батька.

Розгляд справи по суті відбудеться 07.08.2017 року о 16.00 
год. (додаткова дата 10.08.2017 року о 08.00 год.) у приміщенні 
Слов’янського міськрайонного суду Донецької області за адресою: 
Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2 (II по-
верх).

Явка відповідача Льовіна Сергія Олеговича, 28.03.1978 р.н., 
адреса реєстрації: Донецька область, м. Горлівка, вул. Волзька, 8, є 
обов’язковою. У разі неявки відповідача справу буде розглянуто без 
його участі!

Відповідачу пропонується подати свої заперечення проти позову 
та докази.

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

Дарницький районний суд м. Києва викликає як від-
повідача Сахаєва Євгена Вадимовича, останнє місце реє-
страції якого, м. Київ, вул. Вірменська, 11, кв. 9, в судове 
засідання, яке відбудеться 11.07.2017 року о 15 год. 20 
хв. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, каб. 204, для 
участі у судовому розгляді цивільної справи за позовом 
Сахаєва Андрія Євгеновича до Сахаєва Євгена Вадимови-
ча, третя особа: Служба у справах дітей Оболонської ра-
йонної в м. Києві державної адміністрації про позбавлен-
ня батьківських прав.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач 

вважається повідомленим про день, час та місце розгля-
ду справи і в разі неявки його до суду справа може бути 
розглянута за його відсутності.

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

Суддя О. М. Колесник

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє Хечибабяна Армена Ашотовича про те, що 
05 липня 2017 року об 11 год. 00 хв. за адресою: 03113, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1, каб. 
11, відбудеться судове засідання в справі за позовом Міщенко Юлії Олександрівни до Хечибабя-
на Армена Ашотовича про стягнення заборгованості та звернення стягнення на предмет застави.

При цьому повідомляємо, що у разі вашої неявки в судове засідання без поважних причин 
або неповідомлення про причини своєї неявки, суд вирішує справу на підставі наявних у ній до-
казів.

Суддя Л. А. Шереметьєва

Печерський районний суд м. Києва викликає Ефендієву Улькер Ельдар кизи як від-
повідачку в судове засідання по цивільній справі за позовом Терьошкіна Сергія Воло-
димировича до Ефендієвої Улькер Ельдар кизи про стягнення заборгованості за дого-
вором позики та процентів за користування позикою в зв’язку з невиконанням грошо-
вого зобов’язання, яке відбудеться на 03 серпня 2017 року о 12 год. 00 хв., за адресою: 
м. Київ, вул. Хрещатик, 42-а, каб. 12.

Суддя Л. І. Цокол

Загублений Кваліфікаційний сертифікат 
експерта-будівельника  

серія АЕ 003918 на прізвище 
Запрутняк Галини Іванівни 

реєстраційний номер № 3765, виданий 
07.10.2015 року, рішення про видачу № 55, 

вважати недійсним.
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Новий рекорд 
Олега Іваненка

Марія ЛАГІДНА 
для «Урядового кур’єра»

СИЛА ДУХУ. Український паралімпієць Олег Іваненко здо-
лав марафон з триатлону протяжністю 228 кілометрів і встано-
вив національний рекорд. Спершу мужній чоловік проплив чо-
тири кілометри Дніпром, потім пересів на хендбайк (велосипед 
із ручним кермуванням), на якому проїхав 182 кілометри. А на 
третьому етапі замість бігу, як у класичному триатлоні, Олег 
намотував кола у візку біговою доріжкою НСК «Олімпійський» 
— ще 42 кілометри. Останні два кола разом з ним долала гру-
па підтримки.

Фініш триатлону «Залізна 
людина» планували провести 
на Хрещатику у День Консти-
туції. Однак зрештою переду-
мали — важко-бо їхати на віз-
ку запрудженими машинами 
центральними вулицями. То-
му переможну крапку поста-
вили на «Олімпійському».

 «Чотири з половиною міся-
ці я посилено готувався оси-
лити цей триатлон, — розповів стомлений, та щасливий Олег 
Іваненко журналістам. — Звісно, на дистанції було важкувато, 
та я людина наполеглива, жодної секунди не сумнівався, що 
досягну поставленої мети. Організм витримав, шкіра на руках 
— також»…

Він зазнав важкої травми в 16 років, невдало пірнувши у во-
ду. Кілька годин пролежав на мілині, поки його випадково не 
знайшли рибалки. Після цього була складна операція і багато 
років реабілітації. Весь час поруч був і залишається батько Ва-
лерій Іванович. На наступний день після того, як з Олегом ста-
лося нещастя, звільнився з роботи і присвятив весь свій час си-
нові. Три чверті тіла паралімпійця не працює, та це не стало пе-
решкодою вступу до вишу, не завадило стати успішним підпри-
ємцем — власником юридичної фірми. 

За словами представника Національного реєстру рекордів 
Ігоря Підчібія, досі в Україні ніхто не долав дистанцію Ironman 
(«Залізна людина») з такою важкою інвалідністю. Тому досяг-
нення Олега не лише національне, а й світове. 

До речі, 2007 року Олег Іваненко встановив національний ре-
корд: проплив стилем батерфляй 50 метрів, не зробивши жод-
ного подиху.

ПОГОДА НА ЗАВТРА
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 1 ЛИПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +17  +22 +27  +32 Черкаська +17  +22 +32  +37
Житомирська +16  +21 +25  +30 Кіровоградська +17  +22 +32  +37
Чернігівська +17  +22 +26  +31 Полтавська +17  +22 +31  +36
Сумська +16  +21 +27  +32 Дніпропетровська +18  +23 +32  +37
Закарпатська +14  +19 +21  +26 Одеська +17  +22 +31  +36
Рівненська +14  +19 +20  +25 Миколаївська +17  +22 +32  +37
Львівська +12  +17 +19  +24 Херсонська +17  +22 +32  +37
Івано-Франківська +13  +18 +23  +28 Запорізька +19  +24 +34  +39
Волинська +12  +17 +19  +24 Харківська +18  +23 +31  +36
Хмельницька +15  +20 +25  +30 Донецька +19  +24 +32  +37
Чернівецька +14  +19 +26  +31 Луганська +18  +23 +31  +36
Тернопільська +14  +19 +23  +28 Крим +17  +22 +31  +36
Вінницька +15  +20 +32  +37 Київ +17  +19 +30  +32
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Літо красне урожаєм рясним
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ. Якщо на Івана Купайла ніч зоряна, 
осінь буде з грибами, а піч — з пирогами

Павло ЛАРІОНОВ 
для «Урядового кур’єра»

П’ятий рік поспіль пер-
ший місяць літа заяв-

ляє про себе грозовими 
дощами, градобоями, бу-
ревіями. Найбільше від 
негоди потерпає Захід-
на Україна. Причина цих 
природних катаклізмів 
давно відома: безжальне 
вирубування лісів спри-
чиняє негативні зміни в 
екосистемі краю. Бачили 
ми й цього року заблоко-
вані громадськими акти-
вістами ешелони високо-
якісної деревини, яку від-
правляли за кордон з до-
кументами на дрова. При-
вільно у нашій країні гу-
бителям природи: ліс ру-
бають, бурштин копа-
ють, зубрів убивають, ви-
ловлену браконьєрським 
способом рибу нелегаль-
но у торговельну мере-
жу постачають. Наслідки 
такої оборудки — масове 
захворювання людей на 
ботулізм. «Губить людей 
не пиво, губить людей та-
рань», — почув нещодав-
но перефразовані рядки 
відомої пісеньки з кіно-
фільму.

Та не заглиблюватиме-
мося у проблеми держав-
ної ваги. Звернімося тра-
диційно до джерел народ-
ної мудрості, прикмет, зі-
браних нашими дідами-
прадідами у скарбницю 
спостережень за приро-
дою. На липень держав-
на метеослужба прогно-
зує мінливу з частими до-
щами погоду. Спекотни-
ми будуть лише останні 
дні місяця. Так і має бу-
ти, адже липень — маків-
ка літа. О цій порі зазви-
чай починаються жнива. 

Успішний їх початок і по-
дальше завершення зби-
рання врожаю залежить 
ще й від погодних умов 
подальших місяців літ-
ньо-осіннього періоду. 

У липні народні синоп-
тики беруть до уваги при-
родні прикмети, що при-
падають на релігійні свя-
та — Різдво Іоанна Пред-
течі (7), першоверховних 
апостолів Петра і Павла 
(12), Прокопа-Жниваря 
(21). У наш час свято Іва-
на Купайла стало яскра-
вим молодіжним гулян-
ням. За давнім повір’ям, 
воно символізує нероз-
ривну єдність першоос-
нов життя — сонця, во-
ди й вогню. За моєї моло-
дості, а це було в повоєн-
ні часи, хлопці й дівчата 
вбирали квітами, кольо-

ровими стрічками, ягода-
ми вишні й черешні, цу-
керками ритуальне вер-
бове деревце. Встановлю-
вали його у нашому дво-
рі (хата стояла на березі 
річки). Навкруг верби во-
дили хороводи з піснями. 
По завершенні обряду де-
ревце зі сміхом і жартами 
ламали. Прикраси роз-
бирали, що кому попаде, 
а гілки клали на грядки, 
щоб урожаїлися. Ввечері 
дівчата пускали на річку 
віночки зі свічками. Чий 
плив далеко — віщував 
щасливу долю і шлюб на 
чужині, а чий прибивало 
одразу до берега — шлюб 
у рідному селі. Найпри-
кріше було, коли віночок 
затягувало у вир. Це про-
віщало його власниці не-
щасливу долю.

Якщо на Івана Купай-
ла ранок росяний — на 
врожай городини; якщо 
вдень злива — будуть мо-
крі жнива; якщо купаль-
ська ніч зоряна — осінь 
буде з грибами, а піч — з 
пирогами.

Петра і Павла — остан-
нє свято перед жнивами. 
Цього дня господині пе-
чуть житній коровай. Йо-
го освячують у церкві й 
роздають як проскуру 
шматочками парафіянам. 
Цей ритуал знаменує по-
чаток жнив. У народі ка-
жуть: «Петро з Павлом 
день зменшили, спеки до-
дали», «Від Петра літо 
красне урожаєм рясним», 
«На Петра дощ — жито, 
як хвощ, буде що вкину-
ти у борщ». 

На Прокопа-Жниваря 
— полудень жнив. Хлі-
бороби мають пильнува-
ти дозрівання зернових. 
Найпевніший спосіб — 
спробувати зерно на зуб. 
Якщо збіжжя тужаве, 
тверде — пора починати 
жнива. Теплий південний 
вітер на Прокопа — гарна 
погода до кінця місяця.

28 липня історична да-
та у житті нашої держави 
— День Хрещення Київ-
ської Руси-України. Ма-
совий релігійний обряд за 
участю киян перетворю-
ється на велелюдну свят-
кову церемонію. На міс-
цях колишніх святилищ 
рівноапостольний київ-
ський князь Володимир 
наказав будувати церк-
ви. За час його правління 
в Києві було спорудже-
но понад 400 храмів, а на-
щадкам він залишив одну 
з найдавніших пам’яток 
церковного права — Ста-
тут Святого Володимира.

НАШ КАЛЕНДАР

1 липня —  День архітектури України; Міжнародний день 
кооперативів

2 липня —  День Військово-Морських сил Збройних сил 
України; День Військ протиповітряної оборони 
України; День флоту України

4 липня —  День судового експерта
7 липня —  День працівників природно-заповідної справи; 

Різдво Іоанна Предтечі — свято Івана Купайла
8 липня — День родини
9 липня — День рибалки

11 липня — Всесвітній день народонаселення
15 липня —  День українських миротворців; Всесвітній день 

навичок молоді
16 липня —  День працівників металургійної та гірничодо-

бувної промисловості; День бухгалтера
18 липня — Міжнародний день Нельсона Мандели
28 липня —  День Хрещення Київської Руси-України; Все-

світній день боротьби із захворюванням на 
г епатит

29 липня —  День підрозділу спеціальних операцій Зброй-
них сил України

30 липня —  День працівників торгівлі; Міжнародний день 
дружби; Всесвітній день боротьби з торгівлею 
людьми

Дівочий вінок — один із найпотаємніших сакральних кодів української нації
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