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ЦИФРА ДНЯ

Світ мусить усвідомити
напрям небезпеки 

ВИКЛИКИ. Геополітичні виклики, що постають перед Україною
у зв’язку з небезпечним північно-східним сусідством, були в центрі
уваги спільного засідання військово-наукової ради ЗСУ й Націо-
нальної академії наук. Про загрозливі аспекти доповідав началь-
ник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко, повідомляє УНІАН. 

Серед найбільших фахівець назвав нарощування військової по-
тужності РФ в безпосередній близькості до нашого кордону. Там
сконцентровано понад 23 тисячі вояків РФ. Ще понад 30 тисяч  ре-
гулярних військ перебувають на окупованій частині українського
Донбасу і в Криму. Зокрема півострів окупанти дуже активно мі-
літаризують, відновлюючи майданчики для зберігання ядерної
зброї. А на Донбас із РФ лине постійний потік озброєння, військо-
вої техніки й паливно-мастильних матеріалів. Водночас концен-
трація військ у Калінінградської області, підтримка РФ війни в Сирії
створює величезні загрози світовій безпеці. Тож Україна не лише
опинилася в епіцентрі радикальних змін міжнародного безпеково-
го простору. Вона змушена захищати суверенітет і територіальну
цілісність, а відтак — і східні рубежі Європи.  

ЦИТАТА ДНЯ

Христя Фріланд: «Не можна
втратити досягнень
Майдану. Ми віримо в

політичну значимість
того, що відбувається 

в Україні. 
Це поле битви 
за демократію 

у світі».
Міністр закордонних справ Канади про мету 
реформ, що їх проводить вітчизняний уряд 
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Зміни підкоряються
небайдужим 

136,4 млн доларів

становив обсяг експорту електроенергії в
січні-червні 2017 року. Це на 59,5%

більше, ніж торік за аналогічний період 
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СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

Доктор економіки Віталій
Скоцик розповів  «УК», 
як жити в епоху змін 
і на що робити ставку 
в майбутньому3

ГЕОПОЛІТИКА

Саміт «Великої двадцятки» подав
сигнал відкритості, за допомогою
якого глави країн організації
показали усвідомлення своєї
відповідальності за долю світу
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .

для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2017 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 25 грн . . . . . . . . . . . . 47 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 75 грн . . . . . . . . . . 141 грн

ТЕЛЕКУР’ЄР програми головних телеканалів України 
на сторінках «Урядового кур’єра»

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА 

ГАЗЕТИ 
«УРЯДОВИЙ 

КУР’ЄР» 
НА ІІ ПІВРІЧЧЯ 

2017 РОКУ

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ

УСІ
ВІДДІЛЕННЯ

ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ

Богдан з позивним «Рудий» переконаний: якщо докладати зусиль, мрія обов’язково стане реальністю

ПЕРЕВІРЕНО ОСОБИСТО. Кореспондент «УК» побувала в нічному
чергуванні разом з учасниками формування «Сектор
безпеки», які забезпечують громадський порядок у Борисполі
на Київщині



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua12 

документи
статтею 426 цього Закону, та протягом двох робочих днів надсилає роботодавцю ко-
пію цього рішення поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою із 
зазначенням платіжних реквізитів для внесення плати (у разі прийняття рішення про 
видачу або продовження дії дозволу), а також розміщує на офіційному веб-сайті те-
риторіального органу державної служби зайнятості інформацію про прийняте рішен-
ня та платіжні реквізити для внесення плати.

4. Роботодавець зобов’язаний укласти з іноземцем чи особою без громадянства 
трудовий договір (контракт) не пізніш як за 90 календарних днів з дати видачі дозво-
лу та у десятиденний строк після укладення трудового договору (контракту) нада-
ти його копію, засвідчену роботодавцем, територіальному органу центрального ор-
гану виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населен-
ня та трудової міграції.

Стаття 428.  Зупинення розгляду заяви про видачу або продовження дії дозволу на 
застосування праці іноземців та осіб без громадянства, про внесення 
змін до такого дозволу

1. У разі встановлення наявності підстав для зупинення розгляду заяви територі-
альний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політи-
ку у сфері зайнятості населення та трудової міграції, не пізніше наступного робочого 
дня приймає рішення про зупинення розгляду заяви, в якому зазначаються підстави 
для його прийняття. Копія рішення про зупинення розгляду заяви надсилається робо-
тодавцеві поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою не пізніше 
наступного робочого дня після прийняття рішення.

Роботодавець має подати документи для усунення підстав для зупинення розгля-
ду заяви у строки, зазначені в частині другій цієї статті.

2. Розгляд заяви зупиняється для усунення підстав, викладених у відповідному рі-
шенні, на строк, що становить сім робочих днів з дати прийняття рішення про зупи-
нення розгляду заяви про видачу і три робочі дні – заяви про продовження дії дозво-
лу або про внесення змін до нього.

3. Підставами для зупинення розгляду заяви є:
1) подання документів від імені роботодавця особою, яка не має на це повнова-

жень;
2) подання разом із заявою документів або відомостей, визначених цим Законом, 

не в повному обсязі;
3) невідповідність заяви та/або документів, поданих разом із заявою, вимогам, 

установленим цим Законом, складення заяви не за встановленою формою;
4) наявність недостовірних даних у заяві або документах, поданих разом із заявою;
5) невідповідність умов трудового договору (контракту), укладеного з іноземцем 

або особою без громадянства, або умов додаткової угоди про внесення змін до тру-
дового договору (контракту) законодавству України про працю.

Зупинення розгляду заяви з підстав, не передбачених цією статтею, не допуска-
ється.

Технічні помилки, допущені в заяві або доданих до неї документах, не є підставою 
для зупинення розгляду заяви. Технічними помилками в цілях застосування цієї статті 
вважаються орфографічні, синтаксичні, граматичні помилки, друкарські та інші оче-
видні помилки, що не спотворюють змісту заяви, документа.

4. Після подання протягом строку, встановленого частиною другою цієї статті, до-
кументів про усунення підстав для зупинення розгляду заяви розгляд заяви понов-
люється.

У разі якщо роботодавцем не усунуті всі зауваження територіального органу цен-
трального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятос-
ті населення та трудової міграції, через які зупинено розгляд заяви, роботодавець ра-
зом із документами на заміну подає також мотивувальний лист щодо причин відхи-
лення решти зауважень територіального органу центрального органу виконавчої вла-
ди, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

5. З дня подання документів на заміну та мотивувального листа щодо причин від-
хилення решти зауважень територіального органу центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової мігра-
ції (за потреби), строк розгляду заяви, встановлений статтею 426 цього Закону, продо-
вжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.

Стаття 429.  Відмова у видачі, продовженні дії дозволу на застосування праці іно-
земців або осіб без громадянства, у внесенні змін до такого дозволу

1. Підставами для відмови у видачі, продовженні дії дозволу, у внесенні змін до 
дозволу є:

1) неусунення підстав для зупинення розгляду заяви протягом встановленого 
строку або визнання територіальним органом центрального органу виконавчої влади, 
що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, мо-
тивувального листа, поданого роботодавцем, необґрунтованим;

2) подання заяви та документів для продовження дії дозволу з порушенням стро-
ку, встановленого частиною другою статті 426 цього Закону;

3) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – під-
приємців та громадських формувань відомостей про роботодавця або наявність відо-
мостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквіда-
ції, або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької 
діяльності фізичної особи – підприємця, який є роботодавцем.

Рішення про відмову у видачі, продовженні дії дозволу, у внесенні змін до дозволу 
повинно містити перелік та опис підстав (обґрунтування) для відмови.

Відмова у видачі, продовженні дії або у внесенні змін до дозволу з підстав, не пе-
редбачених цією статтею, не допускається.

У разі відмови у видачі, продовженні дії або у внесенні змін до дозволу подані 
документи повертаються (видаються особисто, надсилаються поштовим відправлен-
ням) роботодавцю не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від робо-
тодавця заяви про їх повернення.

Після усунення підстав для відмови у видачі, продовженні дії або у внесенні змін до 
дозволу роботодавець може повторно подати документи.

Стаття 4210.  Скасування дозволу на застосування праці іноземців та осіб без гро-
мадянства

1. Роботодавець зобов’язаний звернутися до територіального органу центрально-
го органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості насе-
лення та трудової міграції, про скасування дозволу за таких обставин:

1) трудовий договір (контракт) з іноземцем чи особою без громадянства припи-
нено;

2) припинено виконання договору (контракту), укладеного між українським та іно-
земним суб’єктами господарювання, у зв’язку з яким був направлений іноземець або 
особа без громадянства;

3) територіальний орган або підрозділ центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері міграції, прийняв рішення про визнання іноземця 
або особи без громадянства біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

2. Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, скасовує виданий 
дозвіл у разі:

1) невнесення роботодавцем плати за видачу або продовження дії дозволу у 
строк, визначений частиною другою статті 424 цього Закону;

2) неподання роботодавцем у встановлений цим Законом строк до територіаль-
ного органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері зайнятості населення та трудової міграції, копії трудового договору (контрак-
ту), укладеного з іноземцем або особою без громадянства, якщо подання такої копії 
є обов’язковим відповідно до цього Закону;

3) подання роботодавцем письмової заяви про скасування дозволу за обставин, 
передбачених пунктами 1–3 частини першої цієї статті, або виявлення територіаль-
ним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику 
у сфері зайнятості населення та трудової міграції, таких обставин;

4) виявлення недостовірності даних у поданих роботодавцем документах, яка не 
могла бути виявлена під час розгляду заяви;

5) наявності рішення про примусове повернення або примусове видворення іно-
земця або особи без громадянства, прийнятого відповідно до статей 26 та 30 Закону 
України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»;

6) встановлення факту застосування праці іноземця або особи без громадянства 
на інших умовах, ніж ті, що визначені дозволом, або іншим роботодавцем (крім ро-
боти за сумісництвом відповідно до абзацу другого частини другої статті 42 цього 
Закону та суміщення посад відповідно до частини третьої статті 42 цього Закону);

7) невикористання іноземцем або особою без громадянства права на оскаржен-
ня рішення територіального органу чи підрозділу центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері міграції, про відмову у визнанні бі-
женцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або у разі остаточного ви-
рішення питання про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додат-
кового захисту;

8) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким іноземця чи осо-
бу без громадянства засуджено за вчинення злочину».

4. У статті 32 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та 
документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеці-
альний статус» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 51, ст. 716):

частину шосту викласти в такій редакції:
«6. Строк дії, строк оформлення та продовження строку дії посвідки на тимчасо-

ве проживання визначаються Законом України «Про правовий статус іноземців та 
осіб без громадянства»;

частину сьому виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього 

Закону:
прийняти нормативно-правові акти, визначені цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами вико-

навчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ 
23 травня 2017 року 
№ 2058-VIII

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін до Указів Президента 
України від 28 квітня 2011 року № 509  

та від 31 жовтня 2011 року № 1008
Відповідно до пунктів 3 і 28 частини першої статті 106 Конституції України 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести до Указів Президента України такі зміни:
1) в Указі Президента України від 28 квітня 2011 року № 509 «Питання дого-

вірно-правового оформлення державного кордону України» (зі змінами, внесе-
ними Указом від 31 жовтня 2011 року № 1008):

а)  у преамбулі та статті 1 слово «завершення» виключити;
б) на зміну статті 3 призначити БОРОДЕНКОВА Сергія Миколайовича - По-

сла з особливих доручень Міністерства закордонних справ України - Представ-
ником України з питань договірно-правового оформлення державного кордону 
України, увільнивши від виконання цих обов’язків Л.Осаволюка;

в) у Положенні про Представника України з питань договірно-правового 
оформлення державного кордону України, затвердженому зазначеним Указом:

у пункті 1 та абзаці другому пункту 3 слово «завершення» виключити;
абзац четвертий пункту 3 та абзац другий пункту 4 виключити;
г) у Положенні про делегацію України для участі у засіданнях спільних між-

державних комісій з питань демаркації державного кордону України, затвер-
дженому зазначеним Указом:

у пункті 5:
абзаци перший та четвертий викласти відповідно в такій редакції:
«5. Делегація України утворюється у складі глави, першого заступника та за-

ступників глави, інших членів делегації»;
«Персональний склад делегації України затверджує Президент України за 

поданням Міністра закордонних справ України, погодженим в установленому 
порядку із керівниками заінтересованих центральних органів виконавчої вла-
ди, інших державних органів, головами відповідних обласних державних ад-
міністрацій»;

абзац п’ятий виключити;
у пункті 6:
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«вносить на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів України, заін-

тересованих центральних органів виконавчої влади та інших державних орга-
нів пропозиції щодо шляхів розв’язання проблемних питань демаркації держав-
ного кордону України»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«У разі тимчасової відсутності глави делегації виконання його обов’язків по-
кладається на першого заступника глави делегації»;

2) на часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 31 жовтня 2011 ро-
ку № 1008 «Питання демаркації державного кордону України» (зі змінами, внесе-
ними Указами від 21 березня 2013 року № 153, від 5 грудня 2014 року № 922 та 
від 14 січня 2015 року № 13):

а) увести до персонального складу делегації України для участі у засіданнях 
спільних міждержавних комісій з питань демаркації державного кордону Украї-
ни таких осіб:

БОРОДЕНКОВ Сергій Миколайович — Представник України з питань договір-
но-правового оформлення державного кордону України, глава делегації

ЦВЯХ Олег Миколайович — виконуючий обов’язки Голови Державної служ-
би України з питань геодезії, картографії та кадастру, перший заступник глави 
делегації

ВОРОНИЙ Сергій Володимирович — помічник Голови Державної прикордон-
ної служби України, голова української делегаціїзмішаних (спільних) прикордон-
них комісій з перевірки (огляду) проходження державного кордону, заступник 
глави делегації

ТРЕТЯК Леонід Олександрович — радник відділу правового оформлення дер-
жавного кордону Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних 
справ України, заступник глави делегації

БОНДАР Володимир Налькович — заступник Голови Державного агентства лі-
сових ресурсів України

КУЗІВ Микола Петрович — начальник відділу демаркації та делімітації держав-
ного кордону Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності 
Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру

МАЛЮК Олександр Олексійович — директор Департаменту топографо- гео-
дезичної і картографічної діяльності Державної служби України з питань геоде-
зії, картографії та кадастру

СЕРВАТЮК Василь Миколайович — перший заступник Голови Державної при-
кордонної служби України;

б) вивести із персонального складу делегації України для участі у засіданнях 
спільних міждержавних комісій з питань демаркації державного кордону України 
В.Атаманчука, І.Данилка, І. Зайця, Т.Кузьмича, Л.Осаволюка;

в) увести до персонального складу делегації України для участі у засіданнях 
Спільної українсько-російської демаркаційної комісії таких осіб:

БОРШОШ Іван Семенович — заступник голови Сумської обласної державної 
адміністрації

ВІЛІНСЬКИЙ Євген Семенович — перший заступник голови Донецької облас-
ної державної адміністрації

КЛИМЕНКО Юрій Юрійович — заступник голови Луганської обласної держав-
ної адміністрації

СЕРГІЄНКО Сергій Федорович — заступник голови Чернігівської обласної дер-
жавної адміністрації

СКАКУН Олександр Євгенович — заступник голови Харківської обласної дер-
жавної адміністрації;

г) вивести із персонального складу делегації України для участі у засіданнях 
Спільної українсько-російської демаркаційної комісії С.Дергунова, А.Репицького, 
М.Стрільця, В.Хому, О.Цупра;

ґ) увести до персонального складу делегації України для участі у засіданнях 
Спільної українсько-молдовської демаркаційної комісії таких осіб:

БОГАТИРЕЦЬ Ігор Миколайович — заступник голови Чернівецької обласної 
державної адміністрації

ШАТАЛОВА Світлана Миколаївна — заступник голови Одеської обласної дер-
жавної адміністрації;

д) вивести із персонального складу делегації України для участі у засіданнях 
Спільної українсько-молдовської демаркаційної комісії С.Калинчука, І.Рибака;

е) увести до персонального складу делегації України для участі у засіданнях 
Спільної українсько-білоруської демаркаційної комісії таких осіб:

ЛАГУТА Ярослав Миколайович — заступник голови Житомирської обласної 
державної адміністрації

ПИСЬМЕННИЙ Олег Миколайович — заступник голови Київської обласної дер-
жавної адміністрації

СЕРГІЄНКО Сергій Федорович — заступник голови Чернігівської обласної дер-
жавної адміністрації

СТЕПАНЦОВ Олександр Борисович — перший заступник голови Волинської 
обласної державної адміністрації;

є) вивести із персонального складу делегації України для участі у засіданнях 
Спільної українсько-білоруської демаркаційної комісії Е.Дмитренка, С.Журмана, 
С.Кудрявцева, Д.Христюка.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
5 липня 2017 року
№ 177/2017

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 4 липня 2017 р. № 466 
Київ

Про внесення зміни до загальних вимог до 
здійснення переробки, утилізації, знищення 

або подальшого використання вилученої  
з обігу неякісної та небезпечної продукції 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення 

або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 р. № 50 (Офі-
ційний вісник України, 2001 р., № 4, ст. 131), виключивши пункти 12 і 13.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Cеменівський районний суд Чернігівської області викликає 
Мельникову Надію Федорівну, Мельникова Вавила Єгоровича, 
Грищенка Олександра Вікторовича, Грищенка Сергія Вікторовича, 
Мельникова Андрія Вавиловича (останнє відоме місце проживання: 
вул. Центральна, 9, квартира 86, м. Семенівка Чернігівської області, 
15400) для участі як відповідачів у цивільній справі за позовом ви-
конавчого комітету Семенівської міської ради Чернігівської облас-
ті до Мельникової Надії Федорівни, Мельникова Вавила Єгоровича, 
Грищенка Олександра Вікторовича, Грищенка Сергія Вікторовича, 
Мельникова Андрія Вавиловича про визнання осіб такими, що втра-
тили право користування житловим приміщенням, розгляд якої від-
будеться 12 липня 2017 року об 11 год. 30 хв. у приміщенні Семе-
нівського районного суду Чернігівської області (зала №1, вул. Цен-
тральна, 6, м. Семенівка, Чернігівська область, 15400).

Суддя О.І. Гнип

Октябрський районний суд м. Полтави (адре-
са суду: 36002, Полтавська обл., м. Полтава, вул. 
Навроцького, 5) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованос-
ті, у судове засідання, яке відбудеться  12.07.2017 
о 09:00 до Караджа Іван Ілліч (останнє відоме міс-
це реєстрації: 36000, Полтавська обл., м. Полтава, 
вул. Навроцького, буд. 9) справа № 554/2542/17, 
суддя Січиокно Т. О.

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

Христинівський районний суд Черкаської об-
ласті викликає Мороза Сергія Олександрови-
ча, останнє відоме зареєстроване місце про-
живання якого: Черкаська область, Христинів-
ський район, с. Розсішки, вул. Комінтерна, 25, 
як відповідача у цивільній справі № 706/577/17 
за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Державний експортно-імпортний банк Украї-
ни» про стягнення заборгованості за кредитним 
договором у судове засідання, яке відбудеться о 
08 год. 45 хв. 14.07.2017 р. в приміщенні Хрис-
тинівського районного суду Черкаської області 
за адресою: 20001, Черкаська область, м. Хрис-
тинівка, вул. Соборна, 27«А».

У разі неявки в судове засідання справа буде 
розглянута за відсутності відповідача за наявни-
ми в ній доказами.

Суддя М.Ф. Олійник

Слов’янський міськрайонний суд Донецької 
області (84100, м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського, буд. 2) розглядає цивільну справу  
№ 2/243/2764/2017 за позовом Зелікової Оле-
ни Вікторівни до Резченка Максима Сергійовича 
про визнання особи такою, що втратила право 
користування житловим приміщенням. Відпові-
дач Резченко Максим Сергійович, останнє відо-
ме місце мешкання якого: м. Слов’янськ, пров. 
Батюка, будинок 1, кв. 8, викликається до суду 
на 13 липня 2017 року о 09 годині 00 хвилин, 
для участі у розгляді справи по суті. Запасна да-
та судового засідання 19 липня 2017 року о 09 
годині 00 хвилин.

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

Суддя М.О. Гусинський

Краснолиманським міським судом Доне-
цької області (84406, м. Лиман, вул. Неза-
лежності, 13) розглядається цивільна справа  
№ 236/1699/17 за позовом Сироваткіної Світла-
ни Олександрівни до Сироваткіна Віктора Васи-
льовича про розірвання шлюбу.

Відповідач Сироваткін Віктор Васильович ви-
кликається до каб. № 20 суду на 10 липня 2017 
року о 08 годині 30 хвилин, для участі в розгля-
ді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У разі неявки 
відповідача, справа буде розглянута у його від-
сутність за наявними доказами.

Суддя Сердюк Н.В.

Товариство з обмеженою  

відповідальністю «ЮНАЙТЕД АЛКО»  

шукає боржників  

ПАТ «ДІАМАНТБАНК» з метою 

вирішення зустрічних  

фінансових вимог.

Звертатися за телефоном: 050 477 29 72  

або за електронною адресою:  

a.globa@olimp-uac.ua.

Підозрюваній Некредіній Людмилі Олексан-
дрівні, 23.09.1988 р.н., яка зареєстрована за 
адресою: вул. Ленінського Комсомолу, 37, м. 
Свердловськ Луганської області, відповідно до 
вимог ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК України необ-
хідно з’явитися 13, 14 та 15 липня 2017 року о 
10 год. до слідчого Біловодського ВП ГУНП в 
Луганській області Бахтін А.С. за адресою: вул. 
Центральна, 75, смт Біловодськ Луганської об-
ласті, для вручення повідомлення про підозру 
у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 260 КК України по кримі-
нальному провадженні №12017130430000093, а 
також проведення інших слідчих та процесуаль-
них дій по даному кримінальному провадженні.

Диплом про повну 

загальну середню осві-

ту (12АД №650445), 

додаток до диплому 

(№44782532) та атес-

тат про повну загаль-

ну середню освіту (X 

№291499), виданий 

РВУФК м. Києва у 2013 

році на ім’я Касаткіна 

Вячеслава Петровича, 

вважати недійсними.

Глухівський міськрайонний суд Сумської обл. 
(адреса суду: 41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. 
Спаська, 32) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованос-
ті, у судове засідання, яке відбудеться  13.07.2017 
о 09:00 до Захарченко Дмитро Володимирович 
(останнє відоме місце реєстрації: 41400, Сум-
ська обл., м. Глухів, вул. Смолича, буд. 7) справа  
№ 576/819/17, суддя Сапон О. В.

      У разі неявки відповідача у призначений час 
або неповідомлення про причини неявки спра-
ва буде розглянута за його  відсутності за наяв-
ними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З 
опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового 
засідання.

Фрунзенський районний суд м. Харкова (адре-
са суду: 61099, Харківська обл., м. Харків, вул. 
Б.Хмельницького, 32/38) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнен-
ня заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться      10.07.2017 о 08:30 до Одінцова Ганна 
Володимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 
61000, Харківська обл., м. Харків, вул. Балканська, 
буд.19) справа № 645/1771/17, суддя Бабкова Т. В.

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

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

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

Апеляційний суд Дніпропетровської області (адреса суду: 
49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Хар-
ківська, 13) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться 25.07.2017 о 09:35 до Молчанов Євге-
ній Валерійович (останнє відоме місце реєстрації: 49130, Дні-
пропетровська область, місто Дніпро, пр. Миру, буд.12/207) 
справа № 22ц/774/214/17, суддя Красвітна Т. П.

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.

Шишацький районний суд Полтавської обл. (адреса суду: 
38000, Полтавська обл., смт Шишаки, вул. Партизанська, 6) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 13.07.2017 о 10:00 до Дмитрик Олександр Олександрович 
(останнє відоме місце реєстрації: 38021, Полтавська обл., 
Шишацький р-н, с. Баранівка) справа № 551/381/17, суддя 
Рябченко В. 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.

Тульчинський районний суд Вінницької обл. (адреса суду: 
23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Перемоги, 16) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться    
02.08.2017 о 15:00 до Моторна Ірина Анатолівна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 23623, Вінницька обл., Тульчинський 
р-н, с. Копіївка, вул. Садова, буд. 22) справа № 148/804/17, 
суддя Штифурко 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.

Семенівський районний суд Чернігівської обл. (адреса су-
ду: 15400, Чернігівська обл.,  м. Семенівка,  вул. Центральна, 
6) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться 12.07.2017 о 14:30 до Оганесян Людмила Сергі-
ївна (останнє відоме місце реєстрації: 15401, Чернігівська 
обл., м. Семенівка, вул. Центральна, буд. 9, кв. 82) справа  
№ 744/437/17, суддя Гнип О. І.

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

Глухівський міськрайонний суд Сумської обл. (адреса су-
ду: 41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Спаська, 32) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться 
13.07.2017 о 09:30 до Лиман Олександра Григорівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 41453, Сумська обл., Глухівський 
р-н, с. Обложки, вул. Коцеби, буд. 1) справа № 576/834/17, 
суддя Сапон О. В.

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

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської обл. 
(адреса суду: 52005, Дніпропетровська обл., смт Слобожан-
ське, вул. Теплична, 7) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться  17.07.2017 о 12:00 до Гамчук Олек-
сандр Іванович (останнє відоме місце реєстрації: 52030, Дні-
пропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Обухівка (Кіров-
ське), вул. Гагаріна, буд. 16) справа № 175/1305/17, суддя 
Озерянська Ж. 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.

Конотопський міськрайонний суд Сумської обл. (адреса 
суду: 41600, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Садова, 8) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться  
16.08.2017 о 08:00 до Карнаух Людмила Миколаївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 41609, Сумська обл., м. Конотоп, 
вул. Панфілова, буд. 3, кв. 8) справа № 577/2215/17, суддя 
Ярмак 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.

Апеляційний суд Полтавської області (адреса суду: 36000, 
Полтавська обл., м. Полтава, вул. Жовтнева, 18) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться   
01.08.2017 об 11:30 до Нестеренко Любов Василівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 37020, Полтавська обл., Пиря-
тинський р-н, с.Білоцерківці) справа № 544/86/17, суддя  
Глущенко Т. 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.

Апеляційний суд м. Києва повідомляє, що розгляд 
заяви Швеця О. М. про перегляд рішення Апеляцій-
ного суду м. Києва від 13.01.2016, у зв’язку з ново-
виявленими обставинами в справі за позовом Медо-
вої (Швець) Д. В. до Швець О. М., треті особи: Служ-
ба у справах дітей Святошинської районної у м. Ки-
єві державної адміністрації, Служба у справах дітей 
Суворовської районної у м. Херсоні ради, про ви-
значення місця проживання дитини та стягнення 
аліментів та за зустрічним позовом Швеця О. М. до  
Швець Д. В., третя особа: Служба у справах дітей 
Святошинської районної у м. Києві державної адмі-
ністрації, про визначення місця проживання дити-
ни та стягнення аліментів, відбудеться в приміщен-
ні Апеляційного суду м. Києва (вул. Солом’янська,  
2а) 20 липня 2017 року о 10 годині 45 хвилин.

У випадку явки, при собі мати паспорт або інший 
документ, який посвідчує особу.

Суддя В. В. Саліхов

Решетилівський районний суд Полтавської об-
ласті викликає Вишневського Вячеслава Олексійо-
вича, останнє відоме місце проживання: с. Жовтне-
ве (Покровське) Решетилівського району Полтав-
ської області, та Весну Ольгу Вікторівну, останнє ві-
доме місце проживання: с. Свіршківці Чемеровець-
кого району Хмельницької області, у цивільній спра-
ві № 546/15/17 (провадження № 2/546/133/17) за по-
зовом Приватного акціонерного товариства «АІСЕ 
Україна» про стягнення боргу (головуючий суддя  
Горулько О. М.).

Судове засідання призначене на 09 год. 00 хв. 1 
вересня 2017 року в приміщенні Решетилівсько-
го районного суду Полтавської області за адресою: 
с-ще Решетилівка, вул. Покровська, 24.

Копії позовної заяви та додатків до неї відповідачі 
можуть отримати в Решетилівському районному су-
ді Полтавської області.

Новоукраїнський районний суд Кіровоградської облас-
ті повідомляє, що 24 липня 2017 року о 09.30 годині в за-
лі № 2 (суддя Гарбуз О. А.) буде розглядатися цивільна спра-
ва №396/913/17 за позовом Берендя Надії Олександрів-
ни до Проценко Ніни Олександрівни, третя особа без само-
стійних вимог на предмет спору: Орган опіки та піклування 
Ново української міської ради Кіровоградської області, про 
визнан ня особи такою, що втратила право на користування 
жилим приміщенням.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачка 
Проценко Ніна Олександрівна, яка зареєстрована за адре-
сою: пров. Ушинського, 6, м. Новоукраїнка Кіровоградської 
області, зі слів позивача проживає в м. Одеса, вважається 
повідомленою про час і місце розгляду справи і у випадку 
неявки, справа буде розглянута за відсутності відповідачки 
по справі на підставі доказів, які знаходяться в матеріалах 
справи з врахуванням положень ст. 146 ЦПК України.

Адреса суду: м. Новоукраїнка, вул. Соборна, 34 Кірово-
градської області.

До уваги 
Товариства з обмеженою відповідальністю 

«УКРЗВ’ЯЗОКГІДРОБУД»  
(ідентифікаційний код 30439338).

За результатами розгляду справи № 20-26.13/179-16 
про вчинення Товариством з обмеженою відповідальністю 
«УКРЗВ’ЯЗОКГІДРОБУД» (ідентифікаційний код 30439338) пору-
шення, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про 
захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації 
Антимонопольному комітету України на вимогу державного упо-
вноваженого Антимонопольного комітету України від 14.07.2016 
№ 20-26.13/07-7403 у встановлений ним строк, Антимонополь-
ний комітет України прийняв рішення від 18 квітня 2017 року  
№ 167-р.

Інформація про прийняте рішення розміщена на офіційному 
веб-сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amc.
gov.ua) в розділі «Головна – Рішення та розпорядження – Архів 
рішень Комітету – 2017 рік»

Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого частини 
першої статті 56 Закону України «Про захист економічної конку-
ренції».

Малинський районний суд Житомирської обл. (адреса суду: 11603, Житомир-
ська обл., м. Малин, пл. Соборна, 6а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся  14.07.2017 о 09:00 до Цалко Віталій Романович (останнє відоме місце реє-
страції: 11600, Житомирська обл., м. Малин, вул. Фрунзе, буд. 26а, кв. 61) справа  
№ 283/991/17, суддя Міхненко С. Д.

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.

Володарсько-Волинський районний суд Житомирської обл. (адреса суду: 12101, 
Житомирська обл., смт Хорошів, вул. Героїв України, 1) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться 13.09.2017 о 16:00 до Субiн Людмила Дмитрiвна (останнє відоме місце реє-
страції: 12100, Житомирська обл., Володарсько-Волинський р-н, смт Володарськ-Во-
линський, вул. Комарова, буд. 4) справа № 276/299/16-ц, суддя Мельник М. Л.

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

Дружківський міський суд Донецької обл. (адреса суду: 84200, Донецька обл., 
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться  
13.07.2017 о 15:00 до Мусієнко Павло Валерійович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 84293, Донецька обл., м. Дружківка, сел. Олексієво-Дружківка, вул. Першо-
травнева, буд. 117) справа № 229/1987/17, суддя Гонтар А. Л.

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.

Кіцманський районний суд Чернівецької обл. (адреса суду: 59300, Чернівецька 
обл., м. Кіцмань, вул. Незалежності, 48) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться  
19.07.2017 о 10:00 до Дворецька Наталія Петрівна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 59324, Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Витилівка, вул. Коломийська, буд. 
1) справа № 718/992/17, суддя Мізюк В. 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.

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 судове засідання, яке відбудеть-
ся  13.07.2017 о 14:30 до Степанова Лариса Олександрівна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 09700, Київська обл., м. Богуслав, вул. Ватутіна, буд. 37) справа  
№ 358/690/17, суддя Тітов М. Б.

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.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваній Шмідт Крістіні Володимирівні, 09.02.1990 року народження, яка зареє-
стрована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Водонапорна, буд. 5-А, кв. 2,  на підставі  ст. ст. 
133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися 13 липня 2017 року до каб. № 308 
слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області, до слідчого Сокола В. А., за 
адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Георгіївська,  буд. 77, для відкриття та 
ознайомлення із матеріалами кримінального провадження, вручення Вам обвинуваль-
ного акта та реєстру матеріалів у кримінальному провадженні № 22017050000000154, 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України у порядку ст. 290 КПК України при здійсненні спеціального 
досудового розслідування.

Петриківський районний суд Дніпропетровської обл. (адреса суду: 51300, Дніпропе-
тровська обл., смт Петриківка, вул. Леваневського, 19) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться  20.07.2017 о 13:00 до Пукеця Лідія Йосифівна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 51831, Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, с. Єлизаветівка, вул. Котовського, 
буд. 47а, кв. 11-10-2) справа № 187/494/17, суддя Іщенко І. М.

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

Полтавський районний суд Полтавської обл. (адреса суду: 36200, Полтавська 
обл., м. Полтава, вул. Фрунзе, 154а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться   
21.07.2017 о 09:45 до Селютін Роман Іванович (останнє відоме місце реєстрації: 
38713, Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Гожули, вул. Гагаріна, буд. 3) справа 
№ 545/1065/17, суддя Гальченко О. О.

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.

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської обл. (адреса суду: 88000, За-
карпатська обл., м. Ужгород, вул. Загорська, 53) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться 12.07.2017 о 08:45 до Кірик Оксана Станківна (останнє відоме місце реє-
страції: 89425, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Барвінок, вул. Егена, буд. 
4) справа № 308/5195/17, суддя Світлик О. 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.

Дарницький районний суд м. Києва (адреса суду: 02099, м. Київ, вул. Севасто-
польська, 14) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

26.07.2017 о 16:20 до Аріфуліна Катерина Володимирівна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 76019, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Північний 
бульвар, буд. 11, кв. 200) справа № 344/348/17, суддя Коренюк А. М.

14.08.2017 о 09:55 до Покальчук Іванна Анатоліївна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 01000, м.Київ, вул. Горлівська, буд.  124, гурт.) справа № 753/1815/17,  
суддя Колесник О. 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.

Радомишльський районний суд Житомирської обл. (адреса суду: 12201, Жи-
томирська обл.,  м. Радомишль, вул. Івана Франка, 4а) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться:

13.07.2017 о 09:00 до Охрименко Катерина Сергіївна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 12201, Житомирська обл., м. Радомишль, вул. Мала Житомирська, буд. 
95, кв. 17) справа № 289/782/17, суддя Свінцицький Л. В.

13.07.2017 о 09:30 до Вайхель Олександр Володимирович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 12235, Житомирська обл., Радомишльський р-н, с. Краснобірка) 
справа № 289/777/17, суддя Свінцицький Л. В.

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.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004,  
м. Добропілля, Донецької області, вул. Банкова, 39а) розглядає цивіль-
ну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний 
ощадний банк України» до Сердеги Віталія Олександровича про стяг-
нення заборгованості за договором № 192/650 від 15.04.2013 року.

Відповідач, Сердега Віталій Олександрович, 1985 року народження, 
викликається на 13 липня 2017 року на 14.00 годину до Добропільсько-
го міськрайонного суду, кабінет №15, для участі у розгляді справи у від-
критому судовому засіданні.

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

Суддя Здоровиця О. В.

Оголошення 
щодо продажу активів (майна)  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «ІМЕКСБАНК» 

Номер лота Короткий опис активів (майна) в лоті

Q82142b10562 Право вимоги за договором про відкриття кредитної лінії №76118/1  
від 24.12.2007

Q82142b10563 Право вимоги за договором кредитної лінії №1/14/2007 від 27.06.2007
Електронна адреса для доступу 
до відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону www.prozorro.sale
Дата проведення відкритих 
торгів (аукціону)/електронно-
го аукціону

Перші відкриті торги (аукціон) – 21.07.2017
Другі відкриті торги (аукціон) – 04.08.2017
Треті відкриті торги (аукціон) – 18.08.2017

Четверті відкриті торги (аукціон) – 04.09.2017
П’яті відкриті торги (аукціон) –18.09.2017

Шості відкриті торги (аукціон) – 01.10.2017
Сьомі  відкриті торги (аукціон) – 13.10.2017
Восьмі відкриті торги (аукціон) – 30.10.2017

Час проведення відкритих  
торгів (аукціону)/електронно-
го аукціону

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону)/електронно-
го аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті  

www.prozorro.sale
Детальна інформація  
щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/96-imexbank/14730-21072017 

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при 
здійсненні судового провадження викликає як обвину-
ваченого Пащенка Юрія Олексійовича, 21.05.1961 ро-
ку народження, зареєстрованого за адресою: Луган-
ська область, м. Первомайськ, кв-л 60 років СРСР, буд. 
9, кв. 52, за матеріалами кримінального провадження  
№ 425/1486/17, 1-кп/425/266/17, на підставі обвинуваль-
ного акта відносно Пащенка Ю.О. за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Обвинуваченому Пащенку Ю.О. необхідно прибу-
ти до підготовчого судового засідання, яке відбудеться 
14 липня 2017 року о 12 год. 45 хв. у приміщенні Рубі-
жанського міського суду за адресою: Луганська область,  
м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинуваче-
ний вважається повідомленим про дату, час та місце роз-
гляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде 
розглянуто за його відсутності.

Суддя Я.М. Синянська

Повістка про виклик обвинуваченого  
в підготовче судове засідання, по якому  

здійснювалося спеціальне досудове розслідування
Обвинувачений Паляничка Олександр Вікторович, 

18.01.1967 року народження, відповідно до вимог ст. 
297-5, 323 КПК України викликається в судове засі-
дання в порядку спеціального судового проваджен-
ня, яке відбудеться 14 липня 2017 р. о 14 годині 40 
хвилин у приміщенні Біловодського районного суду 
Луганської області за адресою: Луганська область, 
смт Біловодськ, вул. Луганська, 30, для участі в судо-
вому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до 
суду передбачені ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя В.А. Карягіна

П’ятихатський районний суд Дніпропе-
тровської обл. (адреса суду: 52100, Дні-
пропетровська обл., м. П’ятихатки, вул. 
Шевченка, 114) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості у судове засідан-
ня, яке відбудеться  10.07.2017 о 08:30 до 
Монжос Світлана Георгіївна (останнє відо-
ме місце реєстрації: 52100, Дніпропетров-
ська обл., П’ятихатський р-н, с. Івашинів-
ка, вул. Кобекіна, буд. 13, кв. 3) справа  
№ 190/635/17, суддя Митошоп В. М.

У разі неявки відповідача у призначе-
ний час або неповідомлення про причи-
ни неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на 
підставі ст. 169 ЦПК України.  З опубліку-
ванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином пові-
домленим про час, день та місце прове-
дення судового засідання.
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оголошення

Втрачені документи:
1. Судновий квиток на моторний човен виробни-

цтва «АКВАСТАР» 330; 2. Посвідчення водія на мото-
рний човен за номером 00836/03; 3. Свідоцтво про за-
кінчення курсів водіїв моторних човнів, видане 20 лип-
ня 2016 року за номером 864/16; 4. Талон техогляду 
на моторний човен; 5. Картка дозволу на використан-
ня гумового човна разом з мотором, номер гумового 
човна ДАП 5034К, зареєстровані на ім’я Новосельцева 
Сергія Георгійовича, вважати недійсними.

Святошинський районний суд м. Києва повідо-
мляє гр. Абраменка Миколу Миколайовича, місце 
реєстрації: вул. Ак. Туполєва, 11-А, кв. 53, м. Київ, 
що судове засідання по справі за позовом ГУЦУ На-
талії Володимирівни до АБРАМЕНКА Миколи Мико-
лайовича про розірвання шлюбу, відбудеться 14 лип-
ня 2017 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Святошин-
ського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, 
вул. Якуба Колоса, 27-А, зал №30.

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

Суддя І. В. П’ятничук

Южноукраїнський міський суд Миколаївської обл. (адре-
са суду: 55000, Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, вул. 
Дружби народів, 5) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться 12.07.2017 о 08:30 до Шпирко Оле-
на Валеріївна (останнє відоме місце реєстрації: 55001, Ми-
колаївська обл., м.Южноукраїнськ, вул. Набережна Енерге-
тиків, буд. 29, кв. 33) справа № 486/508/17, суддя Савін О. І.

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

Балтський районний суд Одеської області викли-
кає в судове засідання відповідача Пруднікова Вікто-
ра Володимировича для розгляду цивільної справи 
за позовом Балтської міської ради Одеської облас-
ті до Пруднікова Віктора Володимировича про визна-
ння особи такою, що втратила право користування 
жилим приміщенням. Судове засідання відбудеться 
21 липня 2017 року о 08.30 год. у приміщенні Балт-
ського районного суду Одеської області за адресою: 
м. Балта, вул. Кузнечна (Ткаченко), 56 Одеської об-
ласті.

Суддя І. М. Мясківська

Олевський районний суд Житомирської обл. (адреса су-
ду: 11000, Житомирська обл., м.Олевськ, вул. Володимир-
ська, 7) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться   25.07.2017 о 12:00 до Мосійчук Наталія Федо-
рівна (останнє відоме місце реєстрації: 11037, Житомирська 
обл., Олевський р-н, с. Калинівка(Жовтневе), вул. Шевченка, 
буд. 2) справа № 287/126/17-ц, суддя Стратович О. В.

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

Піщанський районний суд Вінницької області ви-
кликає в судове засідання відповідача Гарниша Віта-
лія Вікторовича в цивільній справі № 142/447/17 за 
позовом Гарниш Вікторії Олегівни до Гарниша Віта-
лія Вікторовича про розірвання шлюбу.

Розгляд справи відбудеться 20 липня 2017 року 
о 12 год. 00 хв. у приміщенні Піщанського районно-
го суду Вінницької області за адресою: смт Піщанка, 
вул. Вишнева, 5 Вінницької області, зал судових засі-
дань № 3. В разі неявки в судове засідання відповіда-
ча, справа буде розглянута за його відсутності на під-
ставі наявних в матеріалах справи доказів.

Суддя А. А. Гринишина

Вижницький районний суд Чернівецької обл. (адреса су-
ду: 59200, Чернівецька обл., м. Вижниця, вул. Українська, 
13) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться 13.07.2017 о 09:30 до Королюк Ярослав Васильович 
(останнє відоме місце реєстрації: 59236, Чернівецька обл., 
Вижницький р-н, с. Мигове, вул. Зарічна, буд. 41) справа  
№ 713/930/17, суддя Кибич І. 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.

Піщанський районний суд Вінницької області ви-
кликає в судове засідання відповідача Туряка Русла-
на Михайловича в цивільній справі № 142/306/17 за 
позовом Туряк Алли Володимирівни до Туряка Рус-
лана Михайловичу про стягнення аліментів на непо-
внолітніх дітей.

Розгляд справи відбудеться 14 липня 2017 року 
о 09 год.00 хв. у приміщенні Піщанського районно-
го суду Вінницької області за адресою: смт Піщанка, 
вул. Вишнева, 5 Вінницької області, зал судових засі-
дань № 3. В разі неявки в судове засідання відповіда-
ча, справа буде розглянута за його відсутності на під-
ставі наявних у матеріалах справи доказів. 

Суддя А. А. Гринишина

Оріхівський районний суд Запорізької обл. (адреса суду: 
70500, Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Першотравнева, 23) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся  13.07.2017 о 13:00 до Удовицький Олександр Олексан-
дрович (останнє відоме місце реєстрації: 70530, Запорізька 
обл., Оріхівський р-н, смт Комишуваха, вул.  Хмельницько-
го, буд. 137) справа № 323/1334/17, суддя Смокович 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.

Фастівський міськрайонний суд Київської об-
ласті викликає в судове засідання Хоменка Мак-
сима Петровича як відповідача по цивільній спра-
ві №2/381/1054/17, 381/2262/17 за позовом Удовен-
ко Любові Григорівни до Хоменка Максима Петрови-
ча про визнання особи такою, що втратила право ко-
ристування будинком.

Справа до розгляду в судовому засіданні при-
значена на 17 липня 2017 року о 09.30 год. за адре-
сою: Київська область, м. Фастів, вул. І. Ступака, 25,  
каб. 18.

Явка відповідача в судове засідання обов’язкова.
Головуючий суддя Ковалевська Л. М.

Броварський міськрайонний суд Київської обл. (адреса 
суду: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Грушевського, 
2) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться  24.07.2017 о 10:30 до Квятковська Катерина Іго-
рівна (останнє відоме місце реєстрації: 07400, Київська обл., 
м. Бровари, бульв. Незалежності, буд. 11А, кв. 62) справа  
№ 361/1814/17, суддя Сердинський 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.

Мелітопольський міськрайонний суд повідомляє 
Марусича Геннадія Юрійовича, який зареєстрований 
за адресою: м. Київ, пр. Григоренка, 33/44, кв. 493, 
що 20 вересня 2017 року о 09.30 годині в приміщенні 
Мелітопольського міськрайонного суду за адресою: 
м. Мелітополь, вул. Шмідта, 11, буде слухатися ци-
вільна справа за позовом Гударєвої О. В. до Маруси-
ча Г. Ю. про позбавлення батьківських прав.

З опублікуванням оголошення про виклик, відпо-
відач по справі Марусич Г. Ю вважається повідомле-
ним про час та місце розгляду справи і у випадку не-
явки справа підлягає розгляду за його відсутності. 

Суддя Т. М. Міщенко

Чорнухинський райсуд Полтавської обл. (адреса суду: 
37100, Полтавська обл., смт Чорнухи, вул. Комсомольська, 
12) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться  01.08.2017 об 11:00 до Грибенюк Вячеслав Васи-
льович (останнє відоме місце реєстрації: 37132, Полтавська 
обл., Чорнухинський р-н, с. Харсіки) справа № 549/220/17, 
суддя Глущенко Т. 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.

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької об-
ласті повідомляє Ляпчева Віталія Вікторовича, остан-
нє відоме місце мешкання: Запорізька область, Меліто-
польський район, м. Мелітополь, пр-т 50 років Перемо-
ги, б. 15, кв. 84, що 26 липня 2017 року о 09.30 годині в 
приміщенні Мелітопольського міськрайонного суду За-
порізької області за адресою: Запорізька область, м. Ме-
літополь, вул. Інтеркультурна (Дзержинського), 90, буде 
слухатися цивільна справа № 320/7997/16-ц за позовом 
Мартиненко Ганни Миколаївни до Ляпчева Віталія Вікто-
ровича, третя особа – Орган опіки та піклування – вико-
навчий комітет Мелітопольської міської ради Запорізької 
області, про позбавлення батьківських прав.

Суддя Ю. В. Ковальова

Краснолиманський міський суд Донецької обл. (адреса 
суду: 84406, Донецька обл., м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 
13) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться 13.07.2017 о 09:30 до Потоцька Анастасія Вадимів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 84433, Донецька обл., 
Лиманський р-н, с. Олександрівка, вул. Шевченка, буд. 44) 
справа № 236/1731/17, суддя Сердюк Н. 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.

Гошовський Олександр Іванович, 08.09.1978 ро-
ку народження, останнє відоме місце проживання:  
м. Київ, вул. С. Сосніних, 12 а, кв. 176, викликається 
до Святошинського районного суду м. Києва як від-
повідач у цивільній справі за позовом Шевчук Світ-
лани Петрівни до Гошовського Олександра Іванови-
ча про стягнення аліментів у твердій грошовій сумі на 
утримання неповнолітньої дитини. Судове засідання 
відбудеться об 11 годині 20 хвилин 13.07.2017 ро-
ку в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Жи-
лянська, 142, зал 7. У разі неявки відповідача до су-
ду справу буде вирішено на підставі наявних у ній да-
них чи доказів.

Суддя Миколаєць І. Ю. 

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

В провадженні Харківського районного суду  
Харківської області знаходиться цивільна справа 
№ 635/5825/16-ц, провадження № 2/635/508/2017 
за позовом Пономаренко Людмили Миколаївни до 
Пономаренка Андрія Володимировича, третя осо-
ба: приватний нотаріус Харківського міського нота-
ріального округу Бєсєда Тетяна Дмитрівна, про ви-
знання договору недійсним та повернення сторін до 
первісного стану.

Харківський районний суд Харківської області по-
відомляє, що 22 червня 2017 року було постановлено 
заочне рішення по цивільній справі № 635/5825/16-ц 
за позовом Пономаренко Людмили Миколаївни до 
Пономаренка Андрія Володимировича, третя особа: 
приватний нотаріус Харківського міського нотаріаль-
ного округу Бєсєда Тетяна Дмитрівна, про визнання 
договору недійсним та повернення сторін до первіс-
ного стану.

Пономаренко Андрій Володимирович, останнє ві-
доме місце проживання (перебування) якого: Хар-
ківська область, Харківський район, смт Безлюдівка, 
вул. Дружби, б. 3, має право звернутися до Харків-
ського районного суду Харківської області для отри-
мання копії заочного рішення від 22 червня 2017 ро-
ку по вищевказаній справі за адресою: Харківська 
область, Харківський район, смт Покотилівка, вул. 
Сковороди, б. 18, каб. № 10.

Суддя Н. М. Токарєва

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться: 

27.09.2017 р. о 13.00 (резервне судове засідання 
відбудеться 29.09.2017 р. о 13.00) до Кісельової Оле-
ни Вікторівни, справа № 409/453/17.

27.09.2017 р. о 8.00 (резервне судове засідання 
відбудеться 29.09.2017 р. о 8.00) до Сагайдак Сергія 
Олексійовича, справа № 409/740/17.

17.07.2017 р. о 15.00 (резервне судове засідання 
відбудеться 20.07.2017 р. о 15.00) до Вовк Анатолія 
Петровича, справа №409/850/17.

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

З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомлени-
ми про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

Суддя О. Г. Третяк

Тлумацький районний суд Івано-Франківської обл. 
(адреса суду: 78000, Івано-Франківська обл., м. Тлу-
мач, вул. Винниченка,14а) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення забор-
гованості, у судове засідання, яке відбудеться:

14.07.2017 о 14:00 до Ковальський Микола Ми-
колайович (останнє відоме місце реєстрації: 78020, 
Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, с. Кутище, 
вул. Мала, буд. 47) справа № 353/259/17, суддя Лу-
щак Н. І.

14.07.2017 о 14:30 до Пашута Олександр Воло-
димирович (останнє відоме місце реєстрації: 78041, 
Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, с. Петрів) 
справа № 353/189/17, суддя Лущак Н. І.

14.07.2017 о 15:00 до Зубрицький Валерій Арка-
дійович (останнє відоме місце реєстрації: 78000, Іва-
но-Франківська обл., Тлумацький р-н, с. Локітка, 
вул. Чабанівка, буд. 4) справа № 353/258/17, суддя  
Лущак Н. І.

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 опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

Сєвєродонецький міський суд Луганської обл. 
(адреса суду: 93400, Луганська обл., м. Сєвєродо-
нецьк, вул. Леніна, 19) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгова-
ності, у судове засідання, яке відбудеться:

13.07.2017 о 09:30 до Назарова Наталія Геннаді-
ївна (останнє відоме місце реєстрації: 93400, Луган-
ська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, буд. 117а, 
кв. 219) справа № 428/3287/17, суддя Журавель Т. С.

14.07.2017 о 09:00 до Замула Валентина Іванів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 93404, Луган-
ська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, буд. 7а, 
кв.1880) справа № 428/3282/17, суддя Журавель Т. С.

14.07.2017 о 09:30 до Новоточина Валентина Іва-
нівна (останнє відоме місце реєстрації: 93400, Луган-
ська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, буд. 99, 
кв. 25) справа № 428/3291/17, суддя Журавель Т. 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 опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

Старобільський районний суд Луганської обл. 
(адреса суду: 92700, Луганська обл., м. Старобільськ, 
вул. Пролетарська, 38 а) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборго-
ваності, у судове засідання, яке відбудеться:

14.07.2017 о 14:00 до Неня Сергій Олександро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 92760, Лу-
ганська обл., Старобільський р-н, с. Половинкине, 
вул. Чкалова, буд. 52) справа № 431/2094/17, суддя  
Пелих О. О.

 04.08.2017 о 09:00 до Романцов Антон Олексан-
дрович (останнє відоме місце реєстрації: 92702, Лу-
ганська обл., м. Старобільськ, пров. Набережний, 
буд. 7) справа № 431/1167/17, суддя Березка О. М.

04.08.2017 о 09:10 до Голіна Олена Анатоліїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 92760, Луган-
ська обл., Старобільський р-н, с. Половинкине, 
вул. Кірова, буд. 26) справа № 431/877/17, суддя  
Березка О. М.

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 опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

Андрушівський районний суд Житомирської області викли-
кає Багаєва Ігоря Вікторовича, який проживав: с. Стара Котель-
ня, вул. Житомирська, 2, кв. 4, Андрушівський район, Житомир-
ська область, та який був знятий з реєстрації 30.12.2015 року та 
виписаний в м. Житомир, вул. Генерала Потапова, 9, кв. 184, без 
реєстрації, як відповідача по цивільній справі № 272/527/17, про-
вадження № 2/272/453/17 за позовом ПАТ «Страхова компанія 
«Уніка» до Багаєва Ігоря Вікторовича про стягнення страхового 
відшкодування.

Судовий розгляд справи призначений на 26.07.2017 року о 10 
год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Андрушівка, вул. Зо-
зулінського, 13, Житомирська область.

В разі неявки відповідача в судове засідання на вказаний час, 
або неповідомлення про причини неявки, справа буде розгляну-
та в його відсутності за наявними в ній матеріалами та доказами.

Суддя І. А. Чуб

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської 
області (суддя Бондаренко В. М.) викликає як відповідача То-
вариство з обмеженою відповідальністю «Даймлер Мотор 
Компані» (код ЄДРПОУ 22698515), юридична адреса: вул. 
Миру, буд. 3, м. Київ, по цивільній справі № 185/3961/17 за 
позовом Ковтун Олени Миколаївни до Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Даймлер Мотор Компані» про захист 
прав споживача та стягнення коштів.

Судове засідання призначене на 21 липня 2017 року  
о 09.00 год. за адресою: 51400, Дніпропетровська область, 
м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. № 310.

У разі неявки представника відповідача в судове засідан-
ня, справа, згідно з вимогами ЦПК України, може бути роз-
глянута за його відсутності.

В провадженні Жовтневого районного суду м. Ма-
ріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. 
Металургів, 31) знаходиться кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Біктагірова Рената Ісла-
мовича у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 1 ст. 114, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 437 
КК України, який викликається для участі у розгля-
ді кримінального провадження, яке відбудеться 13 
липня 2017 року о 14.30 год., 31.07.2017 року о 14.00 
год., 05.09.2017 року о 10.00 год. у приміщенні суду 
за адресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, 31 (каб. 
10, 28).

Суддя Д. В. Киян

Літинський районний суд Вінницької області ви-
кликає як відповідача Юріна Іллю Сергійовича в смт 
Літин, вул. Героїв Чорнобиля, 30, каб. № 3, для учас-
ті в розгляді справи за позовом Мазуренко Маріан-
ни Василівни до Юріна Іллі Сергійовича, третя осо-
ба: Комісія з питань захисту прав дитини Літинської 
РДА Вінницької області, про зміну розміру аліментів 
та позбавлення батьківських прав, на 12.07.2017 ро-
ку об 11.30 годині.

У разі неявки Юріна І. С. справу буде розглянуто на 
підставі наявних доказів.

Суддя Білик Н. В.

Дзержинський районний суд м. Харкова повідо-
мляє, що цивільна справа № 638/20325/16-ц, Н/п 
2/638/1903/17 за позовною заявою Кобелєвої Ірини 
Сергіївни до Кобелєва Сергія Олексійовича про розі-
рвання шлюбу, була розглянута 29.06.2017 року і по 
справі постановлено заочне рішення, яким було по-
зовні вимоги позивачки задоволено у повному обся-
зі. З опублікуванням оголошення відповідачі вважа-
ються належним чином повідомленими про дане рі-
шення суду.

Суддя Шишкін О. В.

Дубровицьким районним судом Рівненської об-
ласті 21.06.2017 року розглянуто цивільну справу 
№560/450/14-ц за позовом Восінського Миколи Сер-
гійовича до Ахмаді Шірзад Шаріф про усунення пе-
решкод в користуванні житловим приміщенням шля-
хом зняття особи з реєстрації місця проживання.

Даним рішенням позов Восінського Миколи Сергі-
йовича було задоволено в повному обсязі. З повним 
текстом рішення відповідач Ахмаді Шірзад Шаріф 
може ознайомитися, звернувшись до канцелярії Ду-
бровицького районного суду за адресою: м. Дубро-
виця, вул. Миру, 2а Рівненської області.

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

   Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (адреса суду: 84511, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Артема, 5) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

14.07.2017 о 14:50 до Квітчук Андрій Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 84501, Донецька обл., м. Бахмут, 
вул. Ювілейна, буд. 48, кв. 83) справа № 219/4485/17, суддя Полтавець Н. З.

15.08.2017 о 09:45 до Синицька Юлія Андріївна (останнє відоме місце реєстрації: 84502, Донецька обл., м. Бахмут, вул. 
Оборони, буд. 3) справа № 219/579/17, суддя Павленко О. М.

17.08.2017 о 12:30 до Очкій Ольга Валеріївна (останнє відоме місце реєстрації: 84503, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Ті-
мірязєва, буд. 14) справа № 219/2710/17, суддя Павленко О. М.

18.08.2017 об 11:00 до Курбан Олена Романівна (останнє відоме місце реєстрації: 84500, Донецкая обл., м. Бахмут,  
вул. Благовіщенська, буд. 45) справа № 219/2511/17, суддя Павленко О. М.

18.08.2017 об 11:30 до Лаба Яна Василівна (останнє відоме місце реєстрації: 84523, Донецька обл., Бахмутський р-н,  
м. Сіверськ, вул. Північна, буд. 2, кв. 2) справа № 219/2684/17, суддя Павленко О. М.

12.07.2017 о 10:00 до Ковач Наталя Андріївна (останнє відоме місце реєстрації: 84560, Донецька обл., Бахмутський р-н, 
с. Володимирівка, вул. Гагаріна, буд. 115, кв. 2) справа № 219/5533/17, суддя Давидовська Т. В.

14.07.2017 о 15:30 до Гришина Наталія Михайлівна (останнє відоме місце реєстрації: 84522, Донецька обл., Артемівський 
р-н, м. Сіверськ, вул. Набережна, буд. 23) справа № 219/1602/17, суддя Полтавець Н. З.

12.07.2017 о 10:15 до Криворучек Олена Миколаївна (останнє відоме місце реєстрації: 84551, Донецька обл., Бахмут-
ський р-н, м. Часів Яр, вул. Космонавтів, буд. 39) справа № 219/5867/17, суддя Давидовська Т. В.

08.08.2017 о 09:40 до Самохін Леонід Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 84501, Донецька обл., м. Бахмут, 
вул. Пролетарська, буд. 84) справа № 219/3727/17, суддя Радченко Л. А.

17.07.2017 об 11:00 до Литовченко Надія Володимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 84501, Донецька обл., м. Бах-
мут, вул. Леваневського, буд. 91, кв. 13-14) справа № 219/3689/17, суддя Давидовська Т. В.

08.08.2017 о 08:50 до Кириченко Ольга Валеріївна (останнє відоме місце реєстрації: 84501, Донецька обл., м. Бахмут,  
вул. Ювілейна, буд. 48, кв. 84) справа № 219/2439/17, суддя Харченко О. П.

08.08.2017 о 09:30 до Ткаченко Максим Олексійович (останнє відоме місце реєстрації: 84500, Донецька обл., м. Бахмут, 
вул. Ювілейна, буд. 103, кв. 48) справа № 219/4570/17, суддя Павленко О. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа буде розглянута за його  
відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

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

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріупо-
ля Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 
31) знаходиться цивільна справа за позовом Васік Юлії Васи-
лівни до Васіка Олексія Васильовича про розірвання шлюбу.

Відповідач: Васік Олексій Васильович, 02.11.1980 року на-
родження, проживає за адресою: Україна, с. Свободне, Тель-
манівський район, вул. Первомайська, буд. 6, викликається 
для участі у розгляді справи, що відбудеться 18 серпня 2017 
року об 11.00 годині в приміщенні суду за адресою: Доне-
цька область, м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31,  каб. 19, 25.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази, якими вони обґрунтовуються. У випадку 
неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причи-
ни неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Васильченко О. Г.

Сахновщинський районний суд Харківської облас-
ті викликає Горового Юрія Володимировича в судове 
засідання, як відповідача по цивільній справі за по-
зовом Клочко Яни Сергіївни про розірвання шлюбу, 
яке відбудеться 12 липня 2017 року о 16 год. 00 хв. у 
приміщенні суду за адресою: вул. Шмідта, 8, смт Сах-
новщина Харківської області.

З опублікуванням оголошення про виклик, відпо-
відач вважається повідомленим про час та місце роз-
гляду справи, у випадку неявки відповідача в судо-
ве засідання, справа буде розглянута за його відсут-
ності.

Суддя О. С. Зимовський

Вінницький міський суд Вінницької області викли-
кає як відповідача Костенюка Олександра Сергійови-
ча, останнє відоме місце проживання: Черкаська обл., 
Уманський р-н, с. Ладижинка, вул. Шевченка, 6, у су-
дове засідання, яке відбудеться 22 серпня 2017 року 
о 09 год. 20 хв. під головуванням судді Ан О. В. (зал 
с/з № 22, вул. Грушевського, 17, м. Вінниця), у цивіль-
ній справі № 127/12651/17 за позовом Костенюк Ната-
лії Анатоліївни до Костенюка Олександра Сергійовича 
про стягнення аліментів.

Дубровицький районний суд Рівненської обл. (адреса 
суду: 34100, Рівненська обл., м. Дубровиця, вул. Воробин-
ська, 22) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться  13.07.2017 о 10:00 до Музичук Жанна 
Олександрiвна (останнє відоме місце реєстрації: 34100, Рів-
ненська обл., м. Дубровиця, вул. Селиця, буд. 39) справа  
№ 560/482/17, суддя Сидоренко З. 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.

Роменський міськрайонний суд Сумської обл. 
(адреса суду: 42000, Сумська обл., м. Ромни, вул. 
Леніна, 12) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судо-
ве засідання, яке відбудеться:

13.07.2017 о 12:45 до Гук Євгеній Володимиро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 42001, Сумська 
обл., м. Ромни, вул. Сумська, буд. 1, кв.  41) справа 
№ 585/1811/17, суддя Шульга В. О.

17.07.2017 о 08:30 до Зікратенко Сергій Ігорович 
(останнє відоме місце реєстрації: 42081, Сумська 
обл., Роменський р-н, с. Глинськ, вул. Роменська, 
буд. 14) справа № 585/2131/17, суддя Євлах О. О.

17.07.2017 о 08:10 до Рожкова Світлана Євгенів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 42081, Сумська 
обл., Роменський р-н, с. Глинськ, вул. Роменська 
буд. 14) справа № 585/2130/17, суддя Євлах О. О.

20.07.2017 о 08:10 до Литвиненко Марія 
В’ячеславівна (останнє відоме місце реєстрації: 
42000, Сумська обл., м. Ромни, вул. Коржівська, буд. 
40, кв. 9) справа № 585/1755/17, суддя Євлах О. О.

21.07.2017 о 08:15 до Зварич Микола Анатолійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 42000, Сумська 
обл., м. Ромни, пров. 2-й  Полтавської,  буд. 1, кв. 2) 
справа № 585/1647/17, суддя Шульга В. О.

21.07.2017 о 08:30 до Мєльніков Дмитро Олексан-
дрович (останнє відоме місце реєстрації: 42000, Сум-
ська обл., м. Ромни, вул. Горького, буд. 46, кв. 54) 
справа № 585/1641/17, суддя Шульга В. О.

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 опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

Ліквідатор Шиман Євген Олександрович, діючи на підста-
ві постанови господарського суду Дніпропетровської облас-
ті від 11.05.2017 року в справі № 904/6528/16 та ЗУ «Про від-
новлення платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом», оголошує конкурс для визначення організато-
ра аукціону для продажу майна підприємства — боржника 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Брайтс Компа-
ні», місцезнаходження якої: Дніпропетровська область, міс-
то Дніпро, вулиця Академіка Янгеля, будинок 10, кімната 5 
(код ЄДРПОУ 336966057).

Умови проведення конкурсу: відповідно до вимог ст. 49 
ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або ви-
знання його банкрутом», до участі в конкурсі допускають-
ся фізичні або юридичні особи, що мають ліцензію на про-
ведення торгів, достатній, але не менш як п’ять років, до-
свід проведення аукціонів. Для участі в конкурсі претендент 
подає ліквідатору Шиману Є. О. такі документи: заяву про 
участь у конкурсі із зазначенням повного найменування, рек-
візитів (місцезнаходження, телефон, телефакс, електронна 
пошта, інші засоби зв’язку) форми власності та статусу під-
приємства (організації), складу керівництва (прізвище, ініці-
али, посада), чисельності працівників, спеціалізації претен-
дента, який виявив бажання брати участь у конкурсі, а також 
найменшу суму винагороди; копії установчого документа 
(статуту або засновницького договору), свідоцтва про дер-
жавну реєстрацію, довідки про включення до ЄДРПОУ, за-
свідчені підписом керівника та печаткою учасника конкурсу; 
копію договору про організацію продажу майна; копію ба-
лансу та звіту про фінансові результати за попередній рік, 
засвідчені підписом та печаткою керівника; документ, що 
підтверджує наявність мережі філій по Україні, копія поло-
ження про філію (місцезнаходження, телефони, ПІБ дирек-
тора); інформацію про наявність власного видання загаль-
нодержавного розповсюдження. Організатором аукціону не 
може бути зацікавлена особа стосовно боржника, кредито-
рів та замовника аукціону.

Конкурсні пропозиції приймаються протягом десяти днів 
з дня розміщення оголошення в газеті «Урядовий кур’єр».

Пропозиції мають бути направлені на адресу для поштової 
кореспонденції: 49000, м. Дніпро, вул. Мечникова, 11, каб. 
411. Тел. для довідок: (097) 363-25-93. Замовник аукціону 
ліквідатор ТОВ «Брайтс Компані» Шиман Є. О.

Піщанський районний суд Вінницької обл. (адреса 
суду: 24700, Вінницька обл.,  смт Піщанка, Маяков-
ського, 5,) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судо-
ве засідання, яке відбудеться:

14.07.2017 о 16:00 до Зикіна Ірина Петрівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 24700, Вінниць-
ка обл., смт Піщанка, вул. Горького, буд. 16) справа  
№ 142/174/17, суддя Гринишина А. Л.

17.07.2017 о 09:30 до Кохна Віктор Григорович 
(останнє відоме місце реєстрації: 24700, Вінниць-
ка обл., смт Піщанка, вул. Горького, буд. 1) справа  
№ 142/64/17, суддя Гринишина А. Л.

14.07.2017 о 15:00 до Немирівський Роман Ми-
колайович (останнє відоме місце реєстрації: 54000,  
Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Козлівка, вул.  
Леніна, буд. 16) справа № 142/264/17, суддя  
Гринишина А. Л.

17.07.2017 о 09:00 до Карауш Олександр Ми-
хайлович (останнє відоме місце реєстрації: 24734,  
Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Козлівка,  
вул. Франка, буд. 33) справа № 142/216/17, суддя 
Гринишина А. Л.

20.07.2017 о 09:00 до Гулько Микола Олексан-
дрович (останнє відоме місце реєстрації: 24735,  
Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Рибки, вул. Ко-
цюбинського, буд. 3) справа № 142/291/17, суддя  
Гринишина А. Л.

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 опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

Широківський районний суд Дніпропетровської 
обл. (адреса суду: 53730, Дніпропетровська обл., смт 
Широке, вул. Леніна, 76) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборго-
ваності, у судове засідання, яке відбудеться:

10.08.2017 о 10:00 до Крітіна Людмила Анатоліїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 50064, Дніпро-
петровська обл., Широківський р-н, ст Полтавка, 
вул. Набережна, буд. 2, кв. 10) справа № 197/454/17,  
суддя Леонідова О. В.

10.08.2017 о 10:05 до Величко Михайло Михайло-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 53723, Дніпро-
петровська обл., Широківський р-н, с. Олександрія, 
вул. Єсеніна, буд. 7а) справа № 197/453/17, суддя  
Леонідова О. В.

11.08.2017 о 10:40 до Матюшенко Руслан Дмитро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 53700, Дніпро-
петровська обл., смт Широке, вул. Шульгіна, буд. 36) 
справа № 197/497/17, суддя Леонідова О. В.

11.08.2017 об 11:30 до Корнет Андрій Євгенович 
(останнє відоме місце реєстрації: 53700, Дніпропе-
тровська обл., смт Широке, вул. Петровського, буд. 
5) справа № 197/517/17, суддя Леонідова О. В.

28.08.2017 о 09:30 до Рижакова Наталя Володи-
мирівна (останнє відоме місце реєстрації: 53700, Дні-
пропетровська обл., смт Широке, вул. Жовтнева, 
буд. 51) справа № 197/312/17, суддя Леонідова О. В.

 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 опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

Приморський районний суд м.Одеси (адреса суду: 65110, 
Одеська обл., м. Одеса, вул. Балківська, 33) викликає відпо-
відача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення за-
боргованості, у судове засідання, яке відбудеться

27.07.2017 о 10:15 до Котович Олена Валентинівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 65020, Одеська обл., м. Одеса, 
вул. Льва Толстого, буд. 7, ОТЦУ5Г) справа № 522/7178/17, 
суддя Бойчук А. Ю.

13.07.2017 о 14:00 до Савенко Катерина Віталіївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 65009, Одеська обл., м. Одеса, 
вул. 10-го Квітня, буд. 3, кв. 12) справа № 522/13733/16-ц, 
суддя Погрібний С. 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.

Решетилівський районний суд Полтавської обл. (адреса 
суду: 38400, Полтавська обл., смт Решетилівка, вул. Леніна, 
24) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

29.08.2017 о 08:30 до Ничипорук Тетяна Павлівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 38410, Полтавська обл., Ре-
шетилівський р-н, с. Піщане) справа № 546/478/17, суддя  
Горулько О. М.

29.08.2017 о 09:00 до Удовицька Ілона Олександрів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 38400, Полтавська 
обл., смт Решетилівка, пров. Підгірний, буд. 1) справа  
№ 546/429/17, суддя Горулько 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.

Бердянський міськрайонний суд Запорізької обл. (адре-
са суду: 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Комуна-
рів, 64) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться:

13.07.2017 о 09:00 до Масленнікова Ольга Володими-
рівна (останнє відоме місце реєстрації: 71108, Запорізька 
обл., м. Бердянськ, вул. Енгельса, буд. 70, кв. 140) справа  
№ 310/2732/17, суддя Дністрян О. М.

24.07.2017 о 09:00 до Тімченко Олександр Олександро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 71160, Запорізька обл., 
Бердянський р-н, с. Осипенко, вул. Суворова, буд.  11) спра-
ва № 310/2514/17, суддя Черткова Н. І.

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

Кобеляцький районний суд Полтавської обл. (адреса су-
ду: 39200, Полтавська обл., м. Кобеляки, вул. Шевченка, 
16/25) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться:

14.07.2017 о 10:00 до Зубко Інна Володимирівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 39204, Полтавська обл., м. Ко-
беляки, вул. Ракетна, буд. 7) справа № 532/302/17, суддя  
Тесленко Т. В.

06.09.2017 о 09:30 до Очкась Анжеліка Сергіївна (останнє 
відоме місце реєстрації: 39282, Полтавська обл., Кобеляць-
кий р-н, с. Придніпрянське (Радянське), вул. Шевченка, буд. 
31) справа № 532/501/17, суддя Омельченко І. І.

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

Тиврівський районний суд Вінницької обл. (адреса суду: 
23300, Вінницька обл., смт Тиврів, вул. Шевченка, 3) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

17.08.2017 о 10:30 до Омобоогундже Джеймс-молодший 
Олувафемі (останнє відоме місце реєстрації: 23316, Вінниць-
ка обл., Тиврівський р-н, с. Селище, вул. 1-го Травня, буд. 
39) справа № 145/249/17, суддя Ратушняк І. О.

17.08.2017 о 10:35 до Величко Андрій Анатолійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 23304, Вінницька обл., Тив-
рівський р-н, с. Шершні, вул. Коцюбинського, буд. 11) спра-
ва № 145/667/17, суддя Ратушняк І. 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.

Попільнянський районний суд Житомирської обл. (адре-
са суду: 13500, Житомирська обл., смт Попільня, вул.  
Б. Хмельницького, 24) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться:

05.09.2017 о 10:00 до Леончук Олена Миколаївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 13545, Житомирська обл., По-
пільнянський р-н, с. Паволоч, вул. Містечко, буд. 2) справа  
№ 288/397/17, суддя Зайченко Є. О.

11.09.2017 об 11:00 до Молчанов Андрій Володимирович 
(останнє відоме місце реєстрації: 13501, Житомирська обл., 
смт Попільня, вул. Лісова, буд. 89) справа № 288/398/17,  
суддя Зайченко Є. 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.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл. 
(адреса суду: 84100, Донецька обл., м. Слов’янськ,  
вул. Добровольського, 2) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення забор-
гованості, у судове засідання, яке відбудеться:

13.07.2017 о 09:20 до Чернишева Оксана Олексан-
дрівна (останнє відоме місце реєстрації: 84122, До-
нецька обл., м. Слов’янськ, вул. Чубаря, буд. 13, кв. 
40) справа № 243/4779/17, суддя Кузнецов Р. В.

13.07.2017 о 09:00 до Кравцова Олена Михайлів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 84101, Доне-
цька обл., м. Слов’янськ, вул. Річна, буд. 25) справа 
№ 243/4790/17, суддя Кузнецов Р. В.

13.07.2017 о 09:10 до Бабаєва Інна Олексіїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 84101, Доне-
цька обл., м. Слов’янськ, вул. Барвінківська (Воло-
дарського), буд. 208) справа № 243/4804/17, суддя  
Кузнецов Р. В.

14.07.2017 о 10:00 до Ємченко Віталій Ігорович 
(останнє відоме місце реєстрації: 84100, Донецька 
обл., м. Слов’янськ, пр. Расковий, буд. 10) справа  
№ 243/4785/17, суддя Кузнецов Р. В.

14.07.2017 о 10:10 до Шикарєва Ірина Анатоліїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 84174, Донецька 
обл., Слов’янський р-н, с. Новоселівка (Красноармій-
ське), вул. Південна, буд. 3) справа № 243/4985/17, 
суддя Кузнецов Р. В.

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 опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

Дзержинський районний суд м. Харкова повідомляє, що цивільна справа № 638/7992/17, 
Н/п 2/638/3529/17 за позовною заявою Новаченка Олександра Олександровича до Мохаммад 
Муса, Мохамед Алаа про визнання особи такою, що втратила право користування житловим 
приміщенням та зняття з реєстрації за місцем проживання, призначена до розгляду в примі-
щенні суду за адресою: м. Харків, пр. Перемоги, 52-В, каб. № 124, на 14.30 годину 07.08.2017 
року. З опублікуванням оголошення, відповідачі вважаються належним чином повідомлени-
ми про дату, час та місце судового засідання.

Суддя Шишкін О. В.

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє Коростельова Івана Святославовича, що 
17 липня 2017 року о 14 год. 30 хв. за адресою: 03113, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1, 
каб. 11, відбудеться судове засідання в цивільній справі за позовом Писаренка Андрія Мико-
лайовича до Коростельова Івана Святославовича про стягнення заборгованості.

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

Суддя Л. А. Шереметьєва

Втрачені суднові реєстраційні доку-
менти на судно «СОЛОМІЯ», яке нале-
жить ТОВ «ОРХІДЕЯ-2», а саме: свідо-
цтво про право власності для прогулян-
кових суден та свідоцтво про право пла-
вання під державним прапором Украї-
ни для прогулянкових суден, вважати  
недійсними.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 9 ЛИПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +8  +13 +22  +27 Черкаська +8  +13 +22  +27
Житомирська +8  +13 +22  +27 Кіровоградська +8  +13 +22  +27
Чернігівська +8  +13 +19  +24 Полтавська +8  +13 +19  +24
Сумська +8  +13 +19  +24 Дніпропетровська +8  +13 +19  +24
Закарпатська +13  +18 +22  +27 Одеська +13  +18 +22  +27
Рівненська +8  +13 +22  +27 Миколаївська +13  +18 +22  +27
Львівська +8  +13 +22  +27 Херсонська +13  +18 +22  +27
Івано-Франківська +8  +13 +22  +27 Запорізька +13  +18 +19  +24
Волинська +8  +13 +22  +27 Харківська +8  +13 +18  +23
Хмельницька +8  +13 +22  +27 Донецька +8  +13 +18  +23
Чернівецька +8  +13 +22  +27 Луганська +8  +13 +18  +23
Тернопільська +8  +13 +22  +27 Крим +13  +18 +22  +27
Вінницька +8  +13 +22  +27 Київ +11  +13 +22  +24

Укргiдрометцентр

ФОТОФАКТ

Звенигородський районний суд Черкаської області викликає в судо-
ве засідання Гуцул Світлану Петрівну, Гуцула Ореста Васильовича, як 
відповідачів у цивільній справі за позовом ТОВ «Дата Майнінг Груп» до 
Гуцул Світлани Петрівни, Гуцула Ореста Васильовича про стягнення за-
боргованості, яке відбудеться 12 липня 2017 року о 08.30 годині в при-
міщенні Звенигородського районного суду Черкаської області за адре-
сою: Черкаська обл., м. Звенигородка, пр-т Шевченка, 12 а. У разі неяв-
ки до суду справа буде розглянута на підставі наявних у ній доказів згід-
но з ч. 9 ст. 74, ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т.В. Гончаренко

ОГОлОшеННя

Тернополянин здобув 
гран-прі у Польщі

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

УСПІХ. У місті Зомбки, що неподалік Варшави, організовують 
всепольський фестиваль ім. Джорджа Гершвіна. Позмагатися у 
виконанні творів з мюзиклів цього року запрагли майже 70 учас-
ників. Серед них були й два представники нашої країни — обоє з 
Тернопілля. Андрій Оленин працює в обласній філармонії, а Мари-
на Грабовецька живе в Чорткові. Завдяки Андрієві та Марині Укра-
їна була вперше репрезентована на такому музичному фестивалі. 
Одразу скажу, що наші краяни вийшли до фіналу разом зі ще 15 
польськими співаками.

Лаври переможця фестивалю чекали на Андрія. Він здобув 
гран-прі. Молодий тернопільський актор і співак виконував англій-
ською мовою пісню Тоні «Марія» з мюзиклу  Л. Бернстайна «Вест-
сайдська історія» та польською — «Якби я був багатий» компози-
тора Джері Бока з мюзиклу «Скрипаль на даху». До слова, Андрій 
єдиний на конкурсі співав польською мовою. Самих членів журі 
він підкорив артистичністю, професійним виконанням, «малень-
кою емоційною виставою». Зізнається, що такого успіху на фести-
валі не очікував. Та ось настала хвилююча мить підбиття підсумків 
і нагородження. І гран-прі поляки віддають українцеві та вручають 
премію п’ять тисяч злотих (майже 35 тисяч гривень).  Співак мо-
вить, що частину грошей  використає на навчання, трохи виділить 
й на благодійність, бо вважає, якщо Бог дає успіх, то за це треба 
віддячити доброю справою.

Додому Андрій Оленин привіз також незабутні враження від 
знайомства з почесним гостем музичного фестивалю ім. Джор-
джа Гершвіна — всесвітньовідомим польським режисером Єжи 
Гоффманом, якому торік у Тернополі на фасаді Палацу кіно від-
крили барельєф.  

Христина ГОРОБЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ВИСТАВКА. У Музеї народ-
ної архітектури та побуту ім. 
Климентія Шептицького пред-
ставили експозицію народних 
інструментів з приватної збір-
ки українського музикознав-
ця, члена Національної спілки 
композиторів України, члена 
Міжнародної ради традиційної 
музики при ЮНЕСКО Любоми-
ра Кушлика. Ця колекція — ре-
зультат багаторічної збираль-
ницької праці — найбільша в 
Україні й нараховує понад сім 
сотень найменувань. Серед 
експонатів —  теленки, денців-
ки, окарини, трембіти, басолі, 
бандури, скрипки, цимбали... 

Особливість виставки по-
лягає в оригінальній пода-
чі предметів для огляду: як-
що демонструються дзво-
ники, то вони обов’язково 
будуть на вертепній зірці 
або на гуцульському топір-
ці-бартці, а якщо, примі-
ром, весільні «колокільці», 
то на дерев’яному стрижні 
з хустиною тощо. Окрім то-
го, колекція звучить — Лю-
бомир Кушлик демонструє 
гру на будь-якому інструмен-
ті із власної збірки, а також 
миттєво створює імпровізо-
ваний оркестр із відвідува-
чів, у якому кожен може ви-
явити свої музичні здібності. 
Виставка триватиме до се-
редини серпня 2017 року.

У львівському музеї зазвучали експонати

ГОРАМИ, ДОЛАМИ… Відомий  андоррський гірськолижний курорт Валь-
норд став центром світового маунтинбайку. Саме тут зібралися найкращі 
райдери у дисципліні кросс-кантрі, які визначили переможця третього етапу 
Кубка світу. Найкращою у жіночому заліку стала українка Яна Беломоіна. Во-
на  подолала трасу за 1:26:04, випередивши найближчу переслідувачку Ан-
ніку Лангвад на 1 хвилину 37 секунд. Третьою фінішувала Гунн-Рита Дале. 

Успіх в Андоррі став для українки другим поспіль. До цього вона святкува-
ла перемогу на попередньому етапі в Німеччині. А на старті сезону Яна була 
четвертою в Чехії. Завдяки цим результатам українська атлетка очолила за-
гальний залік Кубка світу з 2001 очком в активі.

«Я дуже довго йшла до цього. Багато років наполегливої праці, самовід-
дачі та віри в себе. А також підтримка та допомога близьких мені людей та 
тих, що працюють зі мною. Усе це, без сумніву, дає результат», — поділи-
лася Яна рецептом успіху. До речі,  8 липня у Швейцарії стартує наступний 
етап перегонів, на який наша спортсменка вийде у лідерській майці.

Бібліотека перетворилася на коворкінг 
Наталія БІЛОВИЦЬКА, 

«Урядовий кур’єр» 

НЕ ЧИТАННЯМ ЄДИНИМ…У 
Покровському, що на Дніпропе-
тровщині, сьогодні живуть май-
же дві тисячі вимушених пере-
селенців. Тому саме на них пе-
редовсім ми орієнтований ковор-
кінг, який днями відкрився у бі-
бліотеці селища. 

Новий центр діє в межах співп-
раці Дніпропетровської облдер-
жадміністрації та німецької ком-

панії GIZ. Проект зі створення ко-
воркінг-центру в центральній бі-
бліотеці Покровського було ві-
дібрано на відкритому конкурсі, 
який провели торік. 

В оновленій бібліотеці виму-
шеним переселенцям допома-
гатимуть повернутися до повно-
цінного життя. Тут можна не ли-
ше  почитати книжки, поспілку-
ватися, а й навчитися працювати 
за комп’ютером,  шити одяг, по-
кращити знання з іноземної мо-
ви.  «Відтепер жителі Покров-

ського мають не просто оновле-
ну центральну бібліотеку, а й су-
часний спільний простір для різ-
номанітних занять. Для цього за-
купили нові меблі, комп’ютерну 
техніку, проектори — загалом на 
майже півмільйона гривень. Та-
кож придбали швейну машинку 
і парову станцію для прасування 
одягу. Завдяки вільному доступу 
до комп’ютерів та інтернету се-
ред відвідувачів осучасненої бі-
бліотеки побільшало молоді. Пе-
реселенці  зацікавилися зокрема 

курсами з арт-терапії,  адже хо-
чуть зняти стрес та реабілітува-
тися після пережитих психологіч-
них травм. А ще тут можна про-
сто обмінюватися ідеями та під-
тримувати один одного», — роз-
повів радник голови Дніпропе-
тровської облдерж адміністрації 
Віталій Литвин. 

Він звернув увагу на те, що ко-
воркінг особливо важливий для 
переселенців, однак центр від-
критий для всіх жителів Покров-
ського. 

Любомир Кушлик уміє грати на всіх інструментах своєї 
колекції
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