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2 7Як зробити Європу 
та Україну сильнішими — 
про це йшлося на Туманному 
Альбіоні під час візиту 
Володимира Гройсмана 

За нинішньої системи 
навіть Ладижин, який 
динамічно розвивається, 
не повністю заробляє 
на пенсію своїм жителям
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ПРОБЛЕМа. Екологи Донбасу б’ють на сполох через наслідки 
бойових дій

5

Президент про підписання Закону «Про внесення змін 
до деяких законів України щодо зовнішньополітичного 
курсу України»  

ЦИТаТа ДнЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО: «Відтепер 
курс України на вступ 

до НАТО чітко визначено 
як один із ключових 
чинників державної 

політики».

аКТУаЛЬнО

ЦИФРа ДнЯ

87 млрд грн 
сягнули доходи місцевих бюджетів 

завдяки реформі децентралізації в 
першому півріччі 2017 року. Це на 34% 

більше, ніж торік за цей період 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ 
КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ СУМСЬКОЇ 
ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 
ОЛЕНА МЕЛЬНИК:
«У нас склалася добра 
традиція підтримувати 
культуру нарівні 
з іншими галузями» 
Сумщина асоціюється з відомими у країні й за її ме

жами культурномистецькими фестивалями «Кро
левецькі рушники», «Сурми України», «Козацький ро
дослав» та іншими, які стали складовою сьогодення 
краю. За кожним із них (а всього протягом останнього ро
ку проведено майже 70 тисяч різноманітних заходів) — 
кропітка наполеглива праця працівників будинків куль
тури, клубних установ, театрів, музеїв, бібліотек тощо. 
Про зроблене, плани на майбутнє «УК» розповідає на
чальник управління культури і туризму Сумської обл
держадміністрації Олена МЕЛЬНИК.

УК Олено Петрівно, виокремте, будь ласка, пріоритети, 
які нині в основі роботи управління.
— Їх кілька, але всі об’єднані тим, що слобожанський 
край має хороші культурномистецькі традиції, які не
ухильно примножуємо й урізноманітнюємо. Якщо до
кладніше, то це передовсім зміцнення матеріальнотех
нічної бази сільських клубних закладів, що потребують 
особливої уваги і становлять основу дозвіллєвої роботи в 
сільських населених пунктах. 

Звісно, координуємо роботу й інших об’єктів і 
підрозділів, бо культурномистецький масив має 
бути цілісним і комплексним. 

Додана вартість набирає сили
ЕКСПОРТ АПК. За п’ять місяців 2017 року експорт вітчиз-

няної аграрної продукції досяг 7,513 мільярда доларів. Тож 
цей показник зріс майже на 1,795 мільярда порівняно з торіш-
нім аналогічним періодом. Частка експорту продукції аграрно-
го сектору в загальному обсязі зовнішньої торгівлі становить 
80,4%. Ключовими експортними товарними групами залиша-
ються зернові культури — 38,1% загального аграрного експор-
ту, олія — 27,4% та насіння олійних культур — 8,6%.

«Зростання аграрного експорту на 1,795 мільярда доларів 
— чудовий результат роботи наших експортерів. Одним з най-
популярніших товарів серед іноземних покупців залишається 
українська олія — продукт з доданою вартістю, а не просто си-
ровина. Це вагомий імпульс для подальшої роботи з диверси-
фікації національного експорту й збільшення частки переро-
бленої продукції у структурі нашої агроторгівлі», — прокомен-

тувала заступник міністра аграрної політики та продовольства 
з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева.

Країни Азії (41,1%), Європейського Союзу (30%) та Африки 
(19,3%) залишаються ключовими партнерами в регіональній 
структурі українського експорту, повідомляє прес-служба ві-
домства. До топ-5 головних країн-імпортерів української аграр-
ної продукції за означений період увійшли такі: Індія — 919,9 
мільйона доларів, Єгипет — 825,9 мільйона, Іспанія — 459,6 
мільйона, Нідерланди — 441,3 мільйона, Туреччина — 426,1 
мільйона доларів.

Десятка товарів-лідерів розташувалася так: соняшникова 
олія, кукурудза, соя, цукор, м’ясо та субпродукти свійської пти-
ці, ячмінь, соєва олія, шоколад, мед, овочі, бобові. Обсяги екс-
порту продукції рослинництва зросли на 1,646 мільярда дола-
рів, а тваринного походження — на 458,7 мільйона доларів.

Кислотні дощі 
кордонів 
не визнають
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оголошення

Приморський районний суд м. Маріуполя викликає як об-
винуваченого Кратірова Георгія Костянтиновича, який меш-
кав за адресою: м. Донецьк, пр. Комсомольський, б. 31, кв. 
66 по кримінальному провадженню щодо Кратірова Г. К. у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 
1 ст. 258-3 КК України.

Судове засідання відбудеться 14 липня 2017 року о 09.00 
годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Буді-
вельників, 52-А, кабінет № 24.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі неявки до 
суду без поважних причин, це оголошення вважається на-
лежним повідомленням і справу буде розглянуто по суті за 
наявними матеріалами справи.

Суддя Д. Г. Пантелєєв

В провадженні судді Костянтинівського міськрайон-
ного суду Донецької області О. В. Стадченко знаходить-
ся кримінальне провадження № 233/2982/17 за обвину-
ваченням Федяніна Максима Сергійовича у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 
КК України, зареєстрованого за адресою: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, мікрорайон Зелений, буд. 12, кв. 175.

Суд викликає як обвинуваченого Федяніна Максима 
Сергійовича у підготовче судове засідання на 13 липня 
2017 року о 14 годині 00 хвилин, яке відбудеться у примі-
щенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької 
області за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, 
пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

В провадженні судді Костянтинівського міськрайон-
ного суду Донецької області О. В. Стадченко знаходиться 
кримінальне провадження № 761/34991/16-к за обвину-
ваченням Устінова Федора Вікторовича у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3,  
ч. 1 ст. 263 КК України, проживаючого за адресою: Росій-
ська Федерація, Краснодарський край, м. Новоросійськ, 
вул. 4, кв. 7.

Суд викликає як обвинуваченого Устінова Федора Ві-
кторовича у судове засідання 14 липня 2017 року о 09 
годині 30 хвилин, яке відбудеться у приміщенні Костян-
тинівського міськрайонного суду Донецької області за 
адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломо-
носова, 157, корпус 2, каб. № 17.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає 
цивільну справу за позовом Макуріної Лариси Миколаївни 
до Макаріної Альони Іванівни про визнання особи такою, що 
втратила право користування жилим приміщенням.

Відповідачка Макаріна Альона Іванівна, останнє відо-
ме місце реєстрації: м. Слов’янськ Донецької області, пров. 
Тельмана, буд. 81, викликається 13 липня 2017 року об 11 
год. 30 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 за її відсутності.

Суддя Кузнецов Р. В.

Приморський районний суд м. Маріуполя викликає як об-
винуваченого Береста Валерія Григоровича, який мешкав 
за адресою: м. Донецьк, вул. Горна, б. 2, кв. 67, по кримі-
нальному провадженню щодо Береста В. Г. у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 1  
ст. 263 КК України.

Судове засідання відбудеться 14 липня 2017 року о 09.30 
годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Буді-
вельників, 52-А, кабінет № 24.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі неявки до 
суду без поважних причин, це оголошення вважається на-
лежним повідомленням і справу буде розглянуто по суті за 
наявними матеріалами справи.

Суддя Д. Г. Пантелєєв

Чечельницький районний суд Вінницької обл. (адреса су-
ду: 24800, Вінницька обл., смт. Чечельник, вул. Леніна, 7) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться  11.07.2017 о 10:00 до Доліна Альона Володимирівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 24831, Вінницька обл., Че-
чельницький р-н, с.Стратіївка, вул. Жовтнева, буд. 81) спра-
ва № 151/430/17, суддя Моцний В. С.

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

Бородянський районний суд Київської обл. (адреса суду: 
07800, Київська обл., смт Бородянка, вул. Леніна, 315) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться  11.07.2017 о 14:30 до Близнюк Ніна Ігорівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 07815, Київська обл., Бородян-
ський р-н, с. Берестянка, вул. Жовтнева, буд. 4) справа  
№ 360/794/17, суддя Унятицький Д. Є.

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

Новоукраїнський районний суд Кіровоградської обл. 
(адреса суду: 27100, Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка, 
вул. Леніна, 34) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться 10.07.2017 о 09:05 до Левченко Світ-
лана Миколаївна (останнє відоме місце реєстрації: 27106, Кі-
ровоградська обл., Новоукраїнський р-н, с. Вербівка) справа 
№ 396/430/17, суддя Гарбуз О. 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.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом Орджіакора Оньє Вільямса 
до Резнікової Катерини Вікторівни про розірвання шлюбу.

Відповідачка по справі Резнікова Катерина Вікторівна, яка 
зареєстрована за адресою: Донецька область, Бахмутський 
район, с. Відродження, вул. Молодіжна, буд. 7, викликаєть-
ся до суду (м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, каб. 
304) 11.07.2017 р. о 09 год. 00 хв. для участі у розгляді спра-
ви по суті.

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

Суддя Л. І. Хомченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає 
цивільну справу № 2-в/219/9/2017 за заявою Бутко І. О. 
про відновлення втраченого судового провадження.

Відповідачі у справі Аксьонова Ганна Володимирів-
на, Аксьонова Наталія Володимирівна, останнє місце ре-
єстрації не відомо, викликається на 14.07.2017 року на 
13.00 годину до суду, каб. № 309, для участі у розгля-
ді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відпові-
дачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглядатися у їх відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області  
(м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу № 2/219/3073/2017 за позовом Жереб Віри 
Сергіївни до Костишиної Олени Іванівни про визнання осо-
би втратившою право користування житлом.

Відповідачка у справі Костишина Олена Іванівна, останнє 
місце реєстрації: Донецька область, м. Бахмут, вул. Оборони, 
40/10, викликається 10.07.2017 року на 13.00 годину до суду, 
каб. № 309, 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 
розглядатися у її відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

Красноармійським міськрайонним судом Доне-
цької області призначено підготовчий судовий роз-
гляд на 13.00 год. 14.07.2017 року по кримінальному 
провадженню за обвинуваченням Цимбалюка Мак-
сима Володимировича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Цимбалюку М.В. необхідно 
з’явитись до зали судового засідання № 9 Красно-
армійського міськрайонного суду Донецької області 
за адресою: 85302, Донецька область, м. Покровськ 
(Красноармійськ), вул. Європейська, б. 20 на 13.00 
год. 14.07.2017 р.

Суддя І. В. Корнєєва

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

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

ТБ «УКрАїнСьКА АГрОпрОМиСлОВА»
Номер лота: № Q82326b10216-Q82326b10225
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість (житлова, нежитлова)
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: 27.07.2017 

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/14827-27072017-1

ТОВ «МЕрЕЖА пУБлІЧниХ АУКЦІОнІВ»
Номер лота: № Q82426b10226
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість (житлова)
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: 27.07.2017 

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/14840-5120

повістка про виклик
Підозрюваному Гур’янову Антону Борисовичу, зареєстрова-

ному за адресою: м. Харків, пр-т Маршала Жукова, буд. № 13, 
кв. 79, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необ-
хідно з’явитися 10.07.2017 р. о 10 год. 00 хв., 18.07.2017 р. о 10 
год. 00 хв., 04.09.2017 р. о 15 год. 30 хв. до слідчого судді Ки-
ївського районного суду м. Харкова Бородіної н. М. (м. Харків, 
вул. Валентинівська, 7-Б, зал 38) підозрюваного у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як відпо-
відача Намазову Сахілу Забіт кизи (останнє відоме місце реєстрації: Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, сел. Сиротине, вул. Бикова, буд. 8А) 
у судове засідання з розгляду цивільної справи за позовом Товариства з 
обмеженою відповідальністю «ТАУН СЕРВІС» до Намазової Сахіли Забіт 
кизи про стягнення заборгованості на оплату послуг з централізованого 
питного водопостачання та водовідведення, яке відбудеться 14.07.2017 
року о 09 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 розглядатиме справу без вашої участі на 
підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Слідчий УСБУ в Чернівецькій області Ісаєва І. В. повідомляє 

підозрюваного Проценка Юрія, м. Дружківка, вул. Сабурова, 5/1, 

Донецька обл., про відкриття матеріалів кримінального прова-

дження № 22017260000000039, викликає на 10.07.2017 р. о 10 

год. 00 хв. у СВ УСБУ в Чернівецькій обл., м. Чернівці, вул. Шев-

ченка, 1а, для здійснення процесуальних дій, надання доступу 

та ознайомлення з матеріалами провадження.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костян-
тинівка, Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну спра-
ву за позовом Гайдур Н. С. до Гайдур С. Д., третя особа: ООП служби у спра-
вах дітей Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації, про надан-
ня дозволу на тимчасовий виїзд неповнолітньої дитини за кордон без згоди та 
супроводу батька. Відповідач у цивільній справі № 233/2631/17 Гайдур Сергій 
Дмитрович, 16.07.1981 р.н., зареєстрований: Донецька область, м. Макіївка, 
м-н. Калінінський, 8/99, викликається у судове засідання на 09.00 год. 14 лип-
ня 2017 р. Розгляд відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайон-
ного суду Донецької області (корп. № 2, каб. № 16).

У випадку неприбуття в судове засідання відповідач повинний повідомити 
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Т. О. Мартишева

Києво-Святошинський районний суд Київської області викликає обвинуваченого Дьяченка Геннадія Во-
лодимировича, 06.06.1967 р.н., уродженця с. Гвардійське Сімферопольського району АР Крим, зареєстро-
ваний за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Кримських партизанів, 5, кв. 97, останнє відоме фактич-
не місце проживання за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 99, кв. 97 в судове засідання у кримінальному 
провадженні № 369/3820/17 за обвинуваченням Радика Івана Львовича, у вчиненні злочинів, передбачених  
ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України та Дьяченка Геннадія Володимировича, у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 5 ст. 191 КК України, яке призначено на 14 годину 14 липня 2017 року в приміщенні Києво-Святошин-
ського районного суду Київської області, який знаходиться за адресою: 03170, м. Київ, вул. Мельниченка, 1.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
У разі неявки обвинуваченого Дьяченка Г.В. до суду, оголошення вважається належним повідомленням, 

а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального су-
дового провадження.

Суддя Ю. С. Бурбела

В провадженні Приморського районного суду м. Одеси 
знаходиться цивільна справа № 522/7473/17 за позовною 
заявою Шуткевича Олексія Олексійовича до Шуткевич На-
талії Сергіївни про розірвання шлюбу. Приморський район-
ний суд м. Одеси викликає як відповідачку Шуткевич Ната-
лію Сергіївну у судове засідання, яке відбудеться 11.07.2017 
року о 15 год. 15 хв. у приміщенні Приморського районно-
го суду за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, (зал судо-
вих засідань № 208).

Приморський районний суд пропонує відповідачці подати 
пояснення, заперечення та усі наявні докази по справі осо-
бисто або через представника.

У разі вашої неявки у судове засідання, справа може бути 
розглянута у вашу відсутність.

Суддя А. Ю. Бойчук

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача по спра-
ві № 409/1164/17-ц за позовом Васильєвої Інни Ми-
хайлівни до Васильєва Геннадія Вікторовича про ро-
зірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 10.07.2017 року о 
15.30 год. (резервна дата 12.07.2017 р.) в залі суду за 
адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. 
Горького, 2. Викликається Васильєв Геннадій Вікто-
рович, останнє місце реєстрації: Луганська область, 
м. Лутугине, вул. Залізнична, буд. 10, кв. 13. У випад-
ку неявки відповідача справу буде розглянуто за йо-
го відсутності за наявними доказами.

Суддя Третяк О. Г.

Високопільський районний суд Херсонської обл (адреса су-
ду: 74000, Херсонська обл., смт Високопілля, вул. Червоноармій-
ська,104) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

11.07.2017 о 16:00 до Аврамець Антоніна Ігорівна (останнє відоме 
місце реєстрації: 74000, Херсонська обл., смт Високопілля, вул. Гага-
ріна, буд. 6, кв. 10) справа № 652/304/17, суддя Дригваль В. М.

14.07.2017 о 15:00 до Оксанич Інна Віталіївна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 74000, Херсонська обл., смт. Високопілля, вул. Леніна, 
буд. 3) справа № 652/256/17, суддя Дригваль В. М.

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.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області 
повідомляє Семенову Ольгу Василівну, останнє відоме міс-
це проживання якої: пров. Мирний, 2, м. Первомайськ, Ми-
колаївської області, про те, що судовий розгляд у цивільній 
справі за № провадження 2/484/1038/17 за позовом Осад-
чої Валентини Стратонівни до Семенової Ольги Василівни 
про визнання особи такою, що втратила право користуван-
ня квартирою, призначено на 10 липня 2017 року об 11.00 
год. На призначений час Семеновій Ользі Василівні слід 
з’явитися до суду за адресою: вул. Івана Виговського, 18,  
м. Первомайськ, Миколаївської області. При собі мати пас-
порт або інший документ, що посвідчує особу.

У разі неявки відповідача позов, на підставі ч. 4 ст. 169 
ЦПК України, буде розглянутий за її відсутності на підставі 
наявних у справі доказів.

Суддя Т. Ю. Фортуна

Долинський районний суд Івано-Франківської 
обл. (адреса суду: 77500, Івано-Франківська обл., 
місто Долина, вулиця Обліски,115) викликає відпо-
відача за позовом ПАТ «Акцентбанк», про стягнення 
заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться 
11.07.2017 об 11:00 до Долинська Валентина Кузь-
мівна (останнє відоме місце реєстрації: 77550, Іва-
но-Франківська обл., Долинський р-н, с. Оболон-
ня, вул. Одиниця, буд. 11) справа № 343/1027/17,  
суддя Тураш В. 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.

Межівський районний суд Дніпропетров-
ської області викликає Солодовника Олек-
сія Анатолійовича як відповідача для участі 
у розгляді цивільної справи за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства «СБЕР-
БАНК» про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором на 10.00 годину 11 липня 
2017 року в приміщенні Межівського район-
ного суду Дніпропетровської області по вул. 
Московській, 21, смт Межова, Межівського 
району, Дніпропетровської області.

У разі неявки відповідача справа буде роз-
глядатись без його участі.

Суддя О. Ю. Юр’єв

Старобільський районий суд Луганської області викликає Тімо-
фєєнка Вадима Анатолійовича, який мешкає за адресою: Луганська 
обл., м. Антрацит, вул. Артьома, буд. 31, кв. 5 та Запорожцеву Лі-
лію Григоріївну, яка мешкає за адресою: Луганська обл., Антраци-
тівський район, с. Рафайлівка, вул. Чкалова, буд. 3 як відповідачів 
у судове, засідання по цивільній справі № 431/1982/17, провадження  
№ 2/431/782/17 за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «Правекс-Банк» до Тімофєєнка Вадима Анатолійови-
ча, Запорожцевої Лілії Григоріївни про стягнення боргу за кредитним 
договором, яке відбудеться 10 липня 2017 року о 09 годині 00 хв. в 
приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. 
Миру (Пролітарська), 38а.

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

Суддя Олійник С. В.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Бузовського Івана Миколайови-
ча (останнє відоме місце реєстрації: Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, пр-т Гвардійський, буд. 53, кв. 1,2 у 
судове засідання з розгляду цивільної справи за позо-
вом Державного підприємства «Сєвєродонецька тепло-
електроцентраль» до Бузовського Івана Миколайовича 
про стягнення заборгованості з оплати послуг з центра-
лізованого опалення та постачання гарячої води, інфля-
ційних нарахувань та трьох процентів річних, яке відбу-
деться 17.07.2017 року о 14 годині 00 хвилин у примі-
щенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєро-
донецьк, 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 облас-
ті викликає як відповідача Стегнея Олександра Ми-
колайовича (останнє відоме місце реєстрації: Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Лисичанська, 
буд. 5-б, кв. 66) у судове засідання з розгляду ци-
вільної справи за позовом Стегней Євгенії Володи-
мирівни до Стегнея Олександра Миколайовича, яке 
відбудеться 19.07.2017 року о 08 годині 30 хвилин 
у приміщенні суду за адресою: Луганська область,  
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 Соломенного Юрія Володи-
мировича (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 19.07.2017 року о 13 
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
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. 
Добровольського, буд. 2) знаходиться криміналь-
не провадження № 4201505000000046 (номер спра-
ви 1-кп/243/46/2017) за обвинуваченням Сталенно-
го Владислава Юрійовича, у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК 
України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Хаустова Т. А. викликає обвинувачено-
го Сталенного Владислава Юрійовича, який зареє-
стрований за адресою: Донецька область, м. Горлів-
ка, вул. Перемоги, будинок № 162, квартира № 47, 
у судове засідання, яке відбудеться 13 липня 2017 
року о 15 годині 00 хвилин та 26 липня 2017 року о 
13 годині 00 хвилин, у залі судового засідання № 19.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької об-
ласті (87535, м. Маріуполь, пр. Металургів, буд. 231) роз-
глядає цивільну справу за позовом Бостел Марії Мико-
лаївни до Бостел Річард Вільяма про розірвання шлюбу.

Відповідач Бостел Річард Вільям, 24.05.1947 року на-
родження, викликається на 13 та 19 липня 2017 року 
на 10 годину до суду, кабінет № 1, для участі у розгля-
ді 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 розглянута 
за його відсутності.

Суддя Мирошниченко Ю. М.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ломоносо-
ва, №157) розглядає цивільну справу № 233/2680/17 за по-
зовом ПАТ «Державний Ощадний банк України» до Данукіна 
С. Л. про стягнення заборгованості. Відповідач у справі Да-
нукін Сергій Леонідович, 18.01.1987 р.н., останнє відоме міс-
це проживання: Донецька область, м. Макіївка, вул. Енгель-
са, буд. 136, викликається до суду на 08.00 годину 04 серп-
ня 2017 року (корп. № 2, каб. № 21), для участі у розгляді 
справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У разі неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута за його відсутності.

Суддя О. В. Каліуш

Приморський районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання на 14 липня 2017 року о 08.10 
годині (резервна дата 17 липня 2017 року о 08.10 го-
дині), за адресою: Запорізька область, м. Приморськ, 
вул. Соборна, 84 як відповідачку Сумську Наталію Сер-
гіївну у цивільній справі № 326/358/17 р. (провадження  
№ 2/326/179/2017) за позовом Публічного акціонерного 
товариства «Державний Ощадний банк України» в осо-
бі філії Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до 
неї про стягнення заборгованості за кредитом.

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

Суддя Т. В. Стріжакова

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як 
відповідачку  Андреішену Євгенію Олександрівну за 
позовом Андреішена Олександра Миколайовича до 
Андреішеної Євгенії Олександрівни про розірвання 
шлюбу. Судове засідання відбудеться 12.07.2017 р. 
о 10 год. 20 хв. у приміщенні Суворовського район-
ного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорно-
морського козацтва, 68, зала судових засідань № 17. 
У разі неявки Андреішен Євгенії Олександрівни судо-
ве засідання буде проведене у її відсутність.

Суддя Н. В. Виноградова

Бердянським міськрайонним судом, що знахо-
диться за адресою: вул. Консульська, 64, м. Бер-
дянськ, 13 липня 2017 року о 08.30 годині бу-
де проведено судове засідання у цивільній справі  
№ 310/2747/17 за позовом Публічного акціонерно-
го товариства «Державний ощадний банк України» в 
особі філії Донецьке обласне управління AT «Ощад-
банк» до Елларян Гехецик Артушевни про стягнення 
заборгованості за кредитом.

Суд викликає Елларян Гехецик Артушевну, як від-
повідачку. Явка відповідачки до суду є обов’язковою. 
У разі неявки відповідачки в судове засідання судове 
засідання буде проведене за наявними матеріалами.

Суддя О. М. Вірченко

Куйбишевський районний суд Запорізької облас-
ті викликає як відповідача Шевченка Євгена Воло-
димировича, 14.11.1974 р.н. в судове засідання, яке 
призначене на 15 год. 00 хв., 19.07.2017 року, для 
розгляду цивільної справи № 319/616/17 за позовом 
Публічного акціонерного товариства «Державний 
Ощадний банк України» в особі філії Донецьке об-
ласне управління AT «Ощадбанк» до Шевченка Євге-
на Володимировича про стягнення заборгованості за 
кредитним договором, яке відбудеться за адресою: 
вул. Центральна 26а, смт Більмак, Більмацького ра-
йону, Запорізької області.

Суддя Валігурський Г. Ю.

Болградський районний суд Одеської обл. (адреса суду: 68702, 
Одеська обл., м. Болград, вул. 25 Серпня, 192) викликає відповідача 
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у су-
дове засідання, яке відбудеться   11.07.2017 о 16:00 до Мілков Воло-
димир Геннадійович (останнє відоме місце реєстрації: 68702, Одесь-
ка обл., м. Болград, вул. Інзовська, буд. 233) справа № 497/861/17,  
суддя Кодінцева С. В.

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.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає в судове 
засідання відповідача Броварця Олександра Олександрови-
ча, який проживає за адресою: м. Київ, вул. Генерала Родим-
цева, 1 а, гурт. № 12, кім. 603, у справі за позовом Національ-
ного університету біоресурсів і природокористування Украї-
ни до Броварця Олександра Олександровича про виселення 
з гуртожитку, слухання по вказаній справі призначено на 11 
липня 2017 р. на 12 год. 00 хв.

У разі неявки справу буде розглянуто без їх участі.
Адреса суду: м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 3-А,  

каб. 1.
Суддя М. І. Шкірай

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідо-
мляє Батрак Тамару  Олександрівну, Бебика Юрія Вікторовича про те, 
що судовий  розгляд  цивільної справи №484\1631\17 провадження 
№2\484\1048\17 за позовом Лунгу Олени Георгіївни до них про визна-
ння особи втратившою право на користування житловою площею че-
рез  неявку відповідачів відкладено на 11.07.2017 року на 13.00 годи-
ну. У вказаний час відповідачам необхідно з’явитись до суду за адре-
сою: вул. Івана Виговського, 18, м. Первомайськ Миколаївської об-
ласті.

У разі неявки відповідачів позов на підставі  ч. 4 ст. 169 ЦПК Укра-
їни буде розглянутий за їх відсутності на підставі наявних доказів у 
справі та постановлене  заочне рішення.

Суддя Медведєва Н. А.

Втрачені реєстраційні  

документи 

на судно «Buster Magnum», 

бортовий номер 

UA-0485-HA 2007 року 

побудови на ім’я Надоша 

Олег Володимирович 

вважати недійсними.

Києво-Святошинський районний суд Київської області викликає як обвинувачено-
го Шепелева Олександра Олександровича, 04.07.1970 р.н., уродженця м. Горлівка До-
нецької області, зареєстрованого за адресою: м. Донецьк, пр.-т. Комсомольський, 17, 
кв. 37, останнє відоме фактичне місце проживає за адресою: м. Київ, вул. Панфіловців, 
27 в підготовче судове засідання у кримінальному провадженні № 369/6165/17 за обви-
нуваченням Шепелева Олександра Олександровича у вчиненні злочинів, передбачених  
ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 9, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115 КК України, яке призначено на 
16 годину 00 хвилин 11 липня 2017 року в приміщенні Києво-Святошинського район-
ного суду Київської області, який знаходиться за адресою: 03170, м. Київ, вул. Мель-
ниченка, 1.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який по-
свідчує особу.

У разі неявки обвинуваченого Шепелева О.О. до суду, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя В. В. Лисенко

Миронівський районний суд Київської області повідомляє, що 12 лип-
ня 2017 року о 14 годині 30 хвилин в приміщенні суду за адресою: вули-
ця Першотравнева, 3, міста Миронівка, Київської області, відбудеться роз-
гляд цивільної справи ЄУН 371/465/17 за позовом Регіонального ландшаф-
тного парку «Трахтемирів» до Головного управління Держгеокадастру у Ки-
ївській області, державного кадастрового реєстратора Головного управління 
Держгеокадастру у Київській області, Мазура Олександра Борисовича, третя 
особа, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, Департамент 
екології та природних ресурсів при Київській обласній державній адміністра-
ції, про визнання незаконним наказу про затвердження документації із зем-
леустрою, скасування свідоцтва про право власності на земельну ділянку. В 
судове засідання викликається як відповідач Мазур Олександр Борисович. 
В разі неявки відповідача справа буде розглянута заочно у його відсутності.

Суддя Л. О. Капшук

Миронівський районний суд Київської області повідомляє, що 11 липня 
2017 року о 16 годині в приміщенні суду за адресою: вулиця Першотравнева, 
3, міста Миронівка, Київської області, відбудеться розгляд цивільної справи 
ЄУН 371/449/17 за позовом Регіонального ландшафтного парку «Трахтеми-
рів» до Головного управління Держгеокадастру у Київській області, держав-
ного кадастрового реєстратора Головного управління Держгеокадастру у Ки-
ївській області, Ненька Ігоря Миколайовича, третя особа, що не заявляє са-
мостійних вимог щодо предмета спору, Департамент екології та природних 
ресурсів при Київській обласній державній адміністрації, про визнання неза-
конним наказу про затвердження документації із землеустрою, скасування 
свідоцтва про право власності на земельну ділянку. В судове засідання ви-
кликається як відповідач Ненько Ігор Миколайович. В разі неявки відповіда-
ча справа буде розглянута заочно у його відсутності.

Суддя Л. О. Капшук

Октябрський районний суд м. Полтави викликає як відповідача Рагуліна 
Андрія Вікторовича, 11.06.1978 року народження (останнє відоме місце про-
живання якого: вул. Леніна, буд. 54, кв. 23, м. Перевальськ, Луганська об-
ласть) по цивільній справі № 554/4394/17 за позовом Рагуліної Марини Ми-
колаївни до Рагуліна Андрія Вікторовича про розірвання шлюбу, у судове за-
сідання, яке призначене на 24 липня 2017 року о 17 год. 00 хв. Судове засі-
дання відбудеться у приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави, 
розташованого за адресою: вул. Навроцького, 5, м. Полтава (зал судових за-
сідань № 11). З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважа-
ється повідомленим про час і місце розгляду справи. Згідно ч. 4 ст. 169 ЦПК 
України у разі повторної неявки в судове засідання відповідача, повідомле-
ного належним чином, суд вирішує справу на підставі наявних у ній даних чи 
доказів (постановляє заочне рішення).

Суддя Л. В. Кулешова

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької області (87535, м. Маріу-
поль, пр. Металургів, буд. 231) розглядає цивільну справу за позовом Волинце-
ва Дмитра Геннадійовича до Дурожайє Рахмана Ішола (треті особи Дурожайє Ан-
жела Василівна, Кальміуський районний відділ державної реєстрації актів цивіль-
ного стану у м. Маріуполі Головного територіального управління юстиції у Доне-
цькій області) про визнання батьківства та внесення змін до актового запису про 
народження дитини.

Відповідач Дурожайє Рахман Ішола, 30.10.1966 року народження, викликаєть-
ся на 12 та 14 липня 2017 року на 11 годину до суду, кабінет № 1, для участі у роз-
гляді 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 розглянута за його відсутності.
Суддя Мирошниченко Ю. М.

Миронівський районний суд Київської області повідомляє, що 12 липня 
2017 року о 10 годині в приміщенні суду за адресою: вулиця Першотравнева, 
3, міста Миронівка, Київської області, відбудеться розгляд цивільної справи 
ЄУН 371/456/17 за позовом Регіонального ландшафтного парку «Трахтеми-
рів» до Головного управління Держгеокадастру у Київській області, держав-
ного кадастрового реєстратора Головного управління Держгеокадастру у Ки-
ївській області, Максимчука Олександра Віталійовича, третя особа, що не за-
являє самостійних вимог щодо предмета спору, Департамент екології та при-
родних ресурсів при Київській обласній державній адміністрації, про визна-
ння незаконним наказу про затвердження документації із землеустрою, ска-
сування свідоцтва про право власності на земельну ділянку. В судове засі-
дання викликається як відповідач Максимчук Олександр Віталійович. В разі 
неявки відповідача справа буде розглянута заочно у його відсутності.

Суддя Л. О. Капшук

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області 
(87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться цивільна справа за позо-
вом Демішевої Любові Микитівни до Чубарової Галини Леонідівни, Сагізли Вале-
рія Івановича, Шаніної Лариси Борисівни про виділ частки з майна, що є спільною 
частковою власністю.

Відповідач Сагізли Валерій Іванович, який зареєстрований та проживає за 
адресою: Україна, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Пушкіна, буд. 68, індекс 
87500 викликається для участі у розгляді справи, що відбудеться 21 серпня 2017 
року о 14.00 годині в приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. Маріу-
поль, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази, яки-
ми вони обгрунтовуються. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити 
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя Васильченко О. Г.

Київський районний суд м. Полтави викликає Каннінгем (Скрипник) 
Ольгу Геннадіївну як відповідачку в судове засідання по цивільній спра-
ві за позовом Каннінгем Джона Девіда до Каннінгем Ольги Геннадіївни 
про визнання шлюбу недійсним.

Судове засідання відбудеться 25 липня 2017 року о 10 годині 00 хви-
лин у приміщенні суду за адресою: м. Полтава пров. Хорольський, 6, 
каб. № 17, під головуванням судді Миронець O. К.

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

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судо-
ве засідання.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
підозрюваного при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Пісаришену Олександру Володимировичу, 11 січня 1983 ро-
ку народження, уродженцю та жителю міста Брянка Луганської області, вулиця 
Ювілейна, буд.6, кв.2, на підставі ст.ст. 133, 135 та 297-5  КПК України, необхід-
но з’явитись 14.07.2017 о 10 год. 00 хв. в кабінет № 311 слідчого відділу Управ-
ління СБ України в Тернопільській області, до старшого слідчого в ОВС слідчо-
го відділу Управління СБ України в Тернопільській області підполковника юсти-
ції Вигонного А. М., за адресою: м. Тернопіль, проспект С. Бандери, 21, для про-
ведення процесуальних дій у кримінальному провадженні № 22017210000000018, 
за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Кіровський районний суд м. Дніпропетровська повідо-
мляє Дмитриченка Ігоря Дмитровича про те, що судом у 
судовому засіданні об 11 годині 00 хвилин 24 липня 2017 
року буде розглядатися цивільна справа № 203/1282/17 
за позовом Дмитриченко Юлії Владиславівни до Дмитри-
ченка Ігоря Дмитровича про стягнення аліментів (суддя 
Католікян М. О.). Вам необхідно з’явитись у зазначений 
час у Кіровський районний суд м. Дніпропетровська, пр. 
Пушкіна, буд. 29, каб. 9, для участі у розгляді цивільної 
справи особисто, або направити до суду свого представ-
ника з належним чином оформленою довіреністю. У разі 
неявки справу буде розглянуто у вашу відсутність з ухва-
ленням заочного рішення.

Бородянський районний суд Київської області по 
цивільній справі за позовом Науменко Каріни Сергі-
ївни до Мехдієва Рашида про розірвання шлюбу, ви-
кликає до суду (адреса: Київська область, смт Боро-
дянка, вул. Центральна, 315) Мехдієва Рашида, який 
проживав за останньою відомою адресою: вул. Кіро-
ва, 17-а, смт Клавдієво Бородянського району Київ-
ської області, як відповідача на 17 липня 2017 року 
на 10 годину 20 хвилин.

У разі неявки справа буде розглянута за вашої від-
сутності.

Суддя Д. Є. Унятицький

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як 
відповідача Риженок Ігоря Івановича за позовом Ри-
женок Наталі Сергіївни до Риженок Ігоря Івановича 
про розірвання шлюбу. Судове засідання відбудеть-
ся 14.07.2017 р. об 11 год. 15 хв. у приміщенні Су-
воровського районного суду м. Одеси за адресою:  
м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68, зала су-
дових завдань № 17. У разі неявки Риженок Ігоря Іва-
новича судове засідання буде проведене у його від-
сутність.

Суддя Н. В. Виноградова

Оболонський районний суд м. Києва викликає 
Зайцева Мілана Вікторовича як відповідача по ци-
вільній справі № 2/756/3574/17 за позовом ТОВ «Екс-
прес Страхування» про стягнення коштів в судове за-
сідання на 13 вересня 2017 року на 10.40 годин.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб. 18, 
суддя Васалатій К. А.

Наслідки неявки в судове засідання особи, яка бе-
ре участь у справі, передбачені ст. ст. 169, 170 ЦПК 
України, ст. 185-3 КпАП України.

Іллінецький районний суд Вінницької області викликає 
Тимошенка В’ячеслава Анатолійовича, 24 квітня 1974 ро-
ку народження, останнє відоме місце проживання: с. Мико-
лаївка, Літинського району, Вінницької області, вул. І. Богу-
на, 10, в судове засідання як відповідача по цивільній справі  
№ 131/777/17 за позовом Тимошенко Інни Анатоліївни про 
визнання особи такою, що втратила право користування 
житловим приміщенням.

Судове засідання призначено на 15.00 год. 02 серпня 
2017 року в залі судових засідань Іллінецького районного су-
ду Вінницької області за адресою: м. Іллінці, Вінницької об-
ласті, вул. Європейська, 28, індекс 22700. В разі неявки в су-
дове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя О. Ю. Олексієнко

Кузнецова Ганна Євгенівна, Маріюсік Євген Олександро-
вич, Маріюсік Віталій Олександрович викликаються до суду, 
як відповідачі по справі за позовом Кузнецова Олександра 
Олександровича до Кузнецової Ганни Євгенівни, Маріюсіка 
Євгена Олександровича, Маріюсіка Віталія Олександровича 
про визнання особи такою, що втратила право користування 
житлом, в судове засідання, яке відбудеться 28.08.2017 р. о 
16.00 год. у приміщенні Жовтневого районного суду м. Ма-
ріуполя Донецької області, за адресою: 87500, м. Маріуполь, 
пр. Металургів, 31. Суддя по справі Васильченко О. Г. Пози-
вач по справі: Кузнецов Олександр Олександрович.

У разі неявки повідомити суд про причини неявки, інак-
ше справу буде вирішено на підставі наявних у справі до-
кументів.

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає у 
судове засідання як відповідача Карім Саміра Моха-
меда Бакрі по цивільній справі за позовом Безручен-
ко (Бакрі) Світлани Василівни до Карім Саміра Мо-
хамеда Бакрі, третя особа: Служба у справах захис-
ту прав дітей Черкаської міської ради про стягнення 
аліментів та позбавлення батьківських прав.

Засідання відбудеться 25 липня 2017 року о 09.30 
год., в приміщенні Соснівського районного суду  
м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316 
в кабінеті № 235. Ваша явка обов’язкова, в разі по-
вторної неявки справа буде розглядатися без учас-
ті відповідача.

Суддя С. А. Пироженко

Енергодарський міський суд Запорізької області викликає Бечкало 
Сергія Олексійовича, останнє відоме місце проживання: вул. Курчато-
ва, буд. 29, кв. 60, м. Енергодар, Запорізької області, як відповідача у 
справі № 316/506/17 (провадження № 2/316/536/17) за позовною зая-
вою Бечкало Марини Віталіївни до Бечкало Сергія Олексійовича, треті 
особи: Пронченко Валентина Петрівна, Вячин Валерій Юрійович, Сек-
тор реєстрації Енергодарської міської ради Запорізької області, про 
визнання особи такою, що втратила право користування жилим при-
міщенням та зняття з реєстрації за місцем проживання.

Судове засідання відбудеться 13.07.2017 року о 08.15 годині за 
адресою: пр-т Будівельників, буд. 17, м. Енергодар, Запорізька об-
ласть.

У разі неявки відповідача розгляд справи буде проводитися у 
його відсутності на підставі наявних у справі доказів відповідно до  
ст. 224 ЦПК України.

Суддя Н. О. Вільямовська
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На Тернопіллі 
вшанували пам’ять 
легіонерів

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

ДАТА. До села Калинівка у Зборівському районі на Терно-
піллі з’їхалися кількасот чехів. Серед них голова парламенту 
Чехії Ян Гамачек, високопоставлені представники міністер-
ства оборони цієї країни, учасники громадських організацій. 
Приїхала офіційна делегація Словаччини. Такий десант вша-
нування пам’яті чеських і словацьких добровольців україн-
ське село приймає щороку в перші липневі дні. 

Рівно 100 років тому під Зборовом розгорілася битва, в 
якій брали участь підрозділи Чехословацького легіону. Тоді 
він складався із 3530 осіб. У його лавах боролися згодом ві-
домі постаті світового рівня, як-от письменники Франтішек 
Лангет, Ярослав Кратохвіл, Франтішек Кубка, скульптор Ка-
рел Котрба. У Зборівській битві 1917 року воювали також 
два майбутні президенти Чехословаччини Клемент Готвальд 
і Людвіг Свобода. 

Тоді, як розповів українським журналістам керівний секре-
тар Чехословацького товариства легіонерів Мілан Мойжіш, 
його співвітчизники здобули перемогу, 174 чехи і словаки на-
вічно впали на цьому полі бою, 34 померли внаслідок пора-
нень, 32 особи пропали безвісти й 1000 бійців було поранено. 

Загиблі чехи й словаки знайшли вічний спочинок у брат-
ській могилі в Калинівці. З часом тут постав меморіал, який 
до 100-річчя битви під Зборовом за кошти міністерства обо-
рони Чехії відреставрували. Тут минулої неділі відбувся жа-
лобний захід. 

У виступах офіційних осіб Чехії лейтмотивом звучала теза 
про те, що битва під Зборовом хоч і не належить до найбіль-
ших у Першій світовій війні, але чехам і словакам вона при-
несла бойовий успіх і мала далекосяжний вплив. Вона стала 
поштовхом для здобуття незалежності й формування їхньої 
майбутньої армії. 

На жалобній церемонії в Калинівці слово сказав і голова 
Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна. Він по-
дякував чеському і словацькому народам за підтримку тери-
торіальної цілісності нашої держави у війні з російським агре-
сором. Спасибі пролунало й за принциповість цих країн у пи-
танні надання безвізового в’їзду українцям до ЄС. Він висло-
вив сподівання, що події столітньої давності навчать нас бу-
дувати спільну Європу з єдиним безпековим простором у вій-
ськовому об’єднанні НАТО. 

ВІД БОРИСФЕНА ДО БОСФОРУ.  У Дніпрі стартувала всеукраїнська «Ко-
зацька регата пам’яті Івана Сірка». За словами організаторів, це наймасш-
табніші й найчисельніші змагання, участь у яких беруть понад 30 крейсер-
ських вітрильних яхт із Києва, Черкас, Кам’янського, Кременчука, Дніпра, За-
поріжжя. До місця фінішу в Одесі вони подолають понад 250 водних миль. Са-
ме цим шляхом свого часу ходив легендарний кошовий отаман Іван Сірко. 
Тож  нащадки  пройдуть козацькими шляхами через п’ять областей — Дні-
пропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську й Одеську. По закін-
ченні кожного етапу  відбуватимуться просвітницькі й культурно-розважаль-
ні заходи. Фінішує регата 22 липня на Одеському причалі. А вже наступного 
року організатори планують зробити кінцевим пунктом призначення протоку 
Босфор і таким чином вивести регату на міжнародний рівень.

Дітям пропонують подорожі  
й «Школу янголів»

Олена ОСОБОВА, 
«Урядовий кур’єр»

ВІДПОЧИНОК. Маленькі жи-
телі Луганщини відвідають уліт-
ку Хорватію, США та Кіпр. Осо-
блива увага до 1,5 тисячі ді-
тей з прифронтових сіл та міс-
течок, розташованих побли-
зу лінії розмежування, Ново-
айдарського, Попаснянського 
та Станично-Луганського ра-
йонів. Другій рік поспіль дітей 
оздоровлюють за кошти об-
ласного бюджету, навіть якщо 
у таких хлопчиків і дівчаток не-
має спеціальних пільг. Обласна 
програма «Луганське літо» пе-

редбачає на це  2 мільйони гри-
вень. Допомагають і волонтер-
ські організації. 

За словами директора об-
ласного департаменту соці-
ального захисту Елеонори По-
ліщук, майже 130 дітей із сі-
рої зони відвідають Хорватію. 
А десятеро синів та дочок ве-
теранів АТО, а також дітлахів, 
які постраждали внаслідок 
збройного конфлікту, за пре-
зидентською програмою за-
вітають на  Кіпр. Решта змо-
жуть відвідати  нинішнього лі-
та  Австрію, США та Польщу.

«З урахуванням проблем 
щодо проведення оздоровчої 

кампанії, пов’язаних передов-
сім з проведенням АТО, ми 
співпрацюємо з іншими об-
ластями України, які прийма-
ють за рахунок власних ре-
сурсів дітей з різних міст і ра-
йонів Луганщини», — розпові-
дає Елеонора Поліщук.

Географія подорожей та 
оздоровлення маленьких лу-
ганців — літні табори чи не у 
всіх областях країни. А на те-
риторії самої Луганщини при-
ймають на відпочинок шість 
заміських закладів. 

До речі, за підсумками то-
рішньої оздоровчої кампа-
нії дитячі центри Луганщини 

«Зоря» та «Гончаровський» 
здобули перше і друге місця 
у всеукраїнському конкур-
сі завдяки передусім твор-
чій роботі вихователів, які 
тут організовують дозвіл-
ля малечі влітку. Педагоги 
й волонтери цього літа під-
готували сюрпризи. Напри-
клад, у кремінському таборі 
«Мрія» впроваджують про-
ект «Школа янголів», мета 
якого — духовно-моральне 
виховання дітей. Луганщи-
ну вже відвідали вчителі із 
Львівщини, які разом з міс-
цевими колегами вели для 
дітей уроки духовної етики.

Футзальна збірна підтвердила золотий клас
Ганна РОМАШКО 

для «Урядового кур’єра»

ЩОБ СВІТ ПОБАЧИВ. 
Збірна України серед спортс-
менів з вадами зору вдруге 
поспіль стала чемпіоном сві-
ту з футзалу. Фінальна час-
тина світової першості-2017  
проходила в м. Кальярі (Іта-
лія). Згідно зі  світовим рей-
тингом команди-учасниці фі-
нального етапу було розпо-
ділено на дві групи. Українці 
як чинні чемпіони світу і Єв-
ропи очолили групу «А», а  
групу «Б» — срібні призери 
торішнього  чемпіонату сві-
ту — збірна Іспанії. На шля-
ху до  півфіналу  українська  
збірна перемогла команди 
Франції, Англії та Японії й 

вийшла у плей-оф разом з 
англійцями, матч з якими ви-
дався найважчим для наших 
спортсменів. Із групи «Б» у 
півфінал вийшли збірні Росії 
та Іспанії.

Півфінальна зустріч між 
командами України та Іспа-
нії складалася вкрай  нерво-
во, оскільки іспанські гравці од-
ні з найтехнічніших у світовому 
футзалі. Це вони неодноразово 
доводили, однак  збірна Украї-
ни за рахунок правильно побу-
дованих тактичних дій і завдя-
ки впевненій грі голкіпера змо-
гла гідно протистояти іспанцям. 
Підсумок — перемога українців  
з рахунком 3:1.

У другому півфіналі у до-
волі драматичному поєдинку 
збірна Англії, програючи 0:2 

за грою, у підсумку здолала 
збірну Росії з рахунком 4:3.

Фінальна гра між збірними 
України та Англії викликала 
чималий інтерес не лише фа-
хівців, а й уболівальників. На-
шу збірну прийшли підтрима-
ти представники української 
діаспори м. Кальярі й бага-
то інших шанувальників фут-
залу, хоч не менш численною 
була підтримка й команди Ан-
глії. Фінал і найцікавіші ігри 
чемпіонату світу транслював 
один із провідних національ-
них спортивних каналів Італії 
— RAI Sport у прямому ефірі.

Завершальний матч видав-
ся напруженим, адже збірна 
Англії мала неабияку  мотива-
цію, вперше в історії граючи в 
фіналі мундіалю. Однак  пра-

вильно побудована тренера-
ми збірної України модель гри 
привела команду до перемоги 
з рахунком 3:0.

Кращим гравцем чемпіонату 
світу-2017 визнано гравця на-
ціональної збірної України Ро-
берта Трембу, який забив усі 
три голи у фінальній зустрічі. 

Синьо-жовті за час турні-
ру забили у ворота супер-
ників 23 голи. Це найрезуль-
тативніший показник серед  
команд-учасниць: пропустили 
найменше голів за чемпіонат 
— лише 3 м’ячі.

Команду до чемпіонату сві-
ту готували головний тренер  
Микола Чхайло, тренери Ігор 
Кравченко і Володимир Гла-
дов, повідомляє офіційний 
сайт ФФУ. 
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